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POLSKA WIOSNA NIECH TRWA! 
XVI edycja Festiwalu już za nami

– Festiwal „Polska Wiosna  
w Mołdawii” to swoista wizytówka 
mołdawskiej Polonii, która zawsze 
chętnie promuje polską kulturę, 
tradycje i język. Każdej wiosny 
przedstawiciele diaspory polskiej, 
przyjeżdżając do Kiszyniowa, 
szczerze dzielą się tym bogac-
twem z mieszkańcami Mołdawii. 
Ale również jest to impreza, która 
daje możliwość różnym ośrodkom 
polonijnym zaprezentować swoją działalność prowadzoną  
w ciągu roku – bądź to na wystawie festiwalowej, bądź na scenie 
podczas koncertu. Festiwal jak papierek lakmusowy wyświetla 
aktywność organizacji polonijnych, zmuszając nas do podzi-
wiania ich sukcesów lub ubolewania – z powodu ich braku... 

Na Festiwalu przede wszystkim najważniejsza jest muzyka 
i występy zespołów artystycznych. Ale nie tylko! Odbywa się tu 
dużo różnych inicjatyw. Tradycyjne wystawy rękodzieła i ma-
larstwa sąsiadują z konkursami i nowoczesnymi tańcami, które 
chętnie prezentuje młodzież polonijna... Spotkania integracyjne 
łączą, dostarczają wiedzy, rozszerzają horyzonty... Wspólnie 
spędzamy prawie dwa dni i wracamy do domów z myślą, jak 
to będzie w roku następnym i co potrafimy przygotować, aby 
nasza wspólnota wypadła podczas kolejnego Festiwalu jeszcze 
lepiej, aby znowu w Kiszyniowie rozbrzmiewały polskie piosenki 
i polska mowa.

Bardzo nas cieszy to, że przybywa nowych solistów, zespo-
łów artystycznych i organizacji polonijnych, że coraz częściej 
uczestnicy zwracają się z prośbą o dodatkowy czas na występy 
(bo naprawdę mają co pokazać!) lub o dodatkowe stoisko. To 
wszystko jest dowodem tego, że „Polska Wiosna” stała się wy-
darzeniem ciekawym, popularnym i bardzo ważnym dla Polonii.

Oczywiście, imprezę na tak dużą skalę (a w tym roku gości-
liśmy ponad 300 osób z całej Mołdawii!) nie jest możliwe zorga-
nizować bez pomocy finansowej. Jesteśmy bardzo wdzięczni 
Ambasadzie RP w Mołdawii, która od lat wspiera finansowo 
Festiwal „Polska Wiosna”. Szczególne podziękowania wyra-
żamy Ambasadorowi Panu Arturowi Michalskiemu i Konsulowi 
Panu Januszowi Dawidowiczowi. Bardzo dziękujemy referen-
towi Pani Annie Stankiewicz, której życzliwość i nieobojętność 
wobec czasami skomplikowanych spraw polonijnych przyczynia 
się do tego, że Festiwal przebiega bez zakłóceń. Dziękujemy 
również wszystkim członkom Stowarzyszenia „Polska Wiosna 
w Mołdawii”, którzy wkładają wiele wysiłków i serca w tworze-
nie świątecznej atmosfery i troszczą się, aby każdy uczestnik 
Festiwalu poczuł się, jak w swojej rodzinie.

Do zobaczenia na XVII edycji polonijnego Festiwalu „Polska 
Wiosna w Mołdawii”!

Oksana Bondarczuk, prezes, organizator Festiwalu
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„WSZYSCY POLACY TO JEDNA RODZINA” 
OD TYRNOWA I BIELC NA PÓŁNOCY PO KOMRAT I STEPY BUDŻAKU NA POŁUDNIU, 
OD STYRCZY NA ZACHODZIE PO SOROKI, RASZKÓW I TYRASPOL NA WSCHODZIE 

ŚWIĘTO MOŁDAWSKICH POLAKÓW PO OBU STRONACH DNIESTRU

Na Festiwalu „Polska Wiosna w Mołdawii” jak co roku, już po raz XVI, spotkali się przedstawiciele 
większości mołdawskich organizacji polonijnych. Stowarzyszenie „Polska Wiosna w Mołdawii”  
z siedzibą w Kiszyniowie, Koło Polskich Rodzin ze wsi Grigorówka, Koło Polskich Rodzin ze wsi 
Styrcza, Stowarzyszenie „Dom Polski” w Bielcach, Stowarzyszenie Polaków „Polonia” w Rybnicy, 
Towarzystwo Polacy Tyrnowa (powiat Jedeńcy), Stowarzyszenie Polskiej Kultury w Sorokach, 
Towarzystwo Polskiej Kultury „Jasna Góra” z Tyraspola, Raszkowa i Słobody-Raszków oraz 
Stowarzyszenie Polaków Gagauzji 28 maja br. w kiszyniowskim Teatrze Ginta Latină zaprezentowały 
przygotowane programy artystyczne.

Festiwal „Polska Wiosna w Mołdawii”, od swej 
pierwszej edycji w 2000 roku, stał się od razu 
największym wydarzeniem w życiu polonijnym 
Mołdawii, od samego początku występowały  
w nim soliści oraz zespoły wokalne i taneczne z obu 
brzegów Dniestru. Podobnie miało miejsce w tym 
roku, podczas XVI. edycji Festiwalu, który odbywał 
się w dniach 28-29 maja. Pierwszy dzień Festiwalu 
rozpoczął się od prezentacji dorobku polonijnych 
zespołów artystycznych podczas koncertu w Ki-
szyniowie, po czym uczestnicy odbyli spotkania 
integracyjne w położonym nad Dniestrem ośrodku 

wypoczynkowym Vadul-lui-Vodǎ. Przed koncertem 
w holu teatru Ginta Latină zgromadzona publiczność 
mogła podziwiać wyroby rękodzieła, obrazy, książki 
i fotografie zaprezentowane przez wszystkie biorące 
udział w Festiwalu środowiska oraz zapoznać się  
z najnowszymi numerami (a także cennym archi-
wum) miesięcznika „Jutrzenka”.

Festiwal otworzył Ambasador RP w Republice 
Mołdawii Artur Michalski. 

W niezwykle bogatym, ponad trzygodzinnym 
programie Festiwalu wystąpiły zarówno znane  
i lubiane zespoły, jak i reprezentacje dwóch no-
wych środowisk mołdawskiej Polonii, z Sorok i wsi 
Tyrnowo. Jako pierwszy gościnnie wystąpił zespół 
greckiej wspólnoty z Mołdawii „Elephteria”, a po nim 
przedstawiciele gospodarzy, Kiszyniowa, soliści – 
Dana Pawłowska z Aleksiejem Bondarczukiem, 
Daria Biełowa, Tudor Pruteanu z Tatianą Dąbrow-
ską oraz zespoły „Wesołe Babcie” i zespół „Żabki”  
z przedszkola polonijnego, w bardzo zróżnicowa-
nym tematycznie i przyjętym z prawdziwym aplau-
zem programie. Po Kiszyniowie publiczność mogła 
oklaskiwać solistki Michaelę Bzowyj i Krystynę 
Właszeniuk ze wsi Grigorówka, a następnie iskrzą-
ce się werwą, profesjonalne zatańczone polonez, 
krakowiak, krakowiaczek i polki, krakowską i moł-
dawską w wykonaniu dzieci i młodzieży ze Styrczy, 
a więc zespól „Styrczańskie Dzwoneczki”, świeżo 
po występach w Polsce. Zaraz potem swój spektakl 
teatralny przedstawiły Bielce, zespół wokalny „Ja-
skółki” , a po Domu Polskim w Bielcach – Rybnica, 
m. in. utalentowane Pszczółki z zespołu dziecięcego 
„Irys” i pełen wdzięku taniec z wachlarzami Poliny 
Olejnik. Następnie zgromadzoną publiczność ocza-
rowały zwiewne baletnice z zespołu „Odrodzenie” ze 
wsi Tyrnowo w pięknej polce i wzruszyły śpiewane 
w licznej reprezentacji „Sokoły”. Dziecięca para 
taneczna z Sorok profesjonalnie wykonała polkę 
i wiązankę tańców latynoamerykańskich, a młoda 
wykonawczyni Karolina Ciobanu – piosenkę „Jadą 

WYDARZENIA

wozy kolorowe”. Melodyjność i humor polskich pie-
śni ludowych z wdziękiem wyśpiewały dziewczęta  
z zespołu „Słobodzianki”, które wspomógł następnie 
chór z Raszkowa i Słobody-Raszków oraz pełen 
uroku i animuszu dziecięcy zespół wokalno-tanecz-
ny „Koraliki” z Tyraspola. Z ogromnym aplauzem 
publiczności spotkały się jak zawsze perfekcyjne 
występy zespołu „Polacy Budżaka”, nieprzypad-
kowo zdobywcy licznych nagród na różnych festi-
walach, w tym ostatnio festiwalu młodych talentów  
w Kiszyniowie, który tym razem zaprezentował m. in. 
taniec góralski (młodsza grupa) i taniec sądecki. 
W reprezentacji Komratu nie zabrakło jak zwykle 
również solisty Siegieja Manolowa, m. in. z piosenką 
„Płoną góry, płoną lasu” niezapomnianych Czerwo-
nych Gitar. Znakomitym akcentem końcowym była 
brawurowo zaśpiewana przez ubraną w stylową 
krynolinę Danę Pawłowską – w towarzystwie trzech 
pięknie tańczących par z zespołu „Polacy Budżaka” – 
piosenka „Niech żyje bal”, a klamrą wieńczącą 
całość – wykonana wspólnie piosenka „Wszyscy 
Polacy to jedna rodzina”.

Bez przesady można powiedzieć, że cały tego-
roczny koncert stal na bardzo wysokim poziomie, 
wszystkie biorące w nim udział – tak licznie – dzieci 
zachwycały swoją naturalnością i wielkim, spon-
tanicznym zaangażowaniem, zaś młodzi i dorośli 
uczestnicy – profesjonalizmem wykonania, barwny-
mi strojami, dobrym przygotowaniem. Szczególny 
podziw budzili wszyscy tancerze, ich wysiłek, wielka 
włożona praca, a także artystycznie przemyślane 
układy choreograficzne na długo zostaną w pamięci 
widzów tego wspaniałego spektaklu. Z pewnością 
zapamiętane zostaną także występy obu nowych 
wspólnot polonijnych: Stowarzyszenia Kultury Pol-
skiej w Sorokach (które powstało dwa lata temu) 

oraz Stowarzyszenia Polakow Tyrnowa, reprezentu-
jącego społeczność polską ze wsi z rejonu Jedinec 
/Edinet/ na północy Mołdawii, zarejestrowanego  
u progu bieżącego roku. Oba nowe ośrodki polonijne 
harmonijnie włączyły się w działalność mołdawskiej 
Polonii – także dzięki pomocy Ambasady – przede 
wszystkim jednak dzięki własnemu wysiłkowi i ini-
cjatywie. 

Tradycyjnie wysoki poziom profesjonalny zapre-
zentował zespół „Polacy Budżaka” z Komratu dzia-
łający pod egidą Stowarzyszenia Polaków Gagauzji, 
niemniej na słowa uznania zasługują także młodzi 
tancerze z zespołu „Styrczańskie Dzwoneczki” ze 
Styrczy oraz występ reprezentacji podbieleckiej 
wsi Grigorówka. Na uznanie zasługuje również 
działalność zespołu „Słobodzianki” z Naddniestrza. 
Widzowie Festiwalu bardzo pozytywnie ocenili także 
udział przedstawicieli polskiej wspólnoty w Bielcach 
w pomysłowej scence teatralnej (w 2015 r. Dom 
Polski w Bielcach w koncercie nie występował). 

Rolę koordynatora tego znakomitego przed-
sięwzięcia pełniło Stowarzyszenie „Polska Wiosna  
w Mołdawii” w Kiszyniowie z Prezes Oksaną Bon-
darczuk. „Polska Wiosnę” wspomagały nauczycielki 
z Liceum im. M. Gogola i dyrekcja polskiego przed-
szkola. Opiekę medialną zapewniło – jak zwykle – 
Pismo Polaków w Mołdawii „Jutrzenka”, niezwykle 
zasłużone w relacjonowaniu i dokumentowaniu 
wszystkich edycji Festiwalu.

Rekapitulując, z pełną odpowiedzialnością 
można stwierdzić, że szesnasty Festiwal „Polska 
Wiosna w Mołdawii” spełnił swoją rolę integrującą 
różne społeczności polonijne ze wszystkich regio-
nów kraju i zapewnił oglądającej go publiczności 
równie wiele artystycznych wrażeń, co prawdziwych 
patriotycznych wzruszeń.

WYDARZENIA

Anna Stankiewicz, Kiszyniów

 � W ramach festiwalu była zorganizowana  
wystawa polskiej i polonijnej prasy przygotowana 
przez kiszyniowską Bibliotekę im. Adama Mickiewicza 
oraz redakcję „Jutrzenki”
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KILKA SŁÓW O FESTIWALU
wrażenia, refleksje, życzenia...

WYDARZENIA

Data: 28-29 maja 2016 r.
Miejsce: Kiszyniów, Vadul-lui-Vodă

Motto XVI edycji: „Wszyscy Polacy to jedna rodzina”

Organizator: Stowarzyszenie „Polska Wiosna w Mołdawii”
Patronat: Ambasada RP w Kiszyniowie

Patronat medialny: Pismo Polaków w Mołdawii „Jutrzenka”
Sponsor: Firma CONMetal-com (Kiszyniów)

Gość festiwalu: wokalny zespół greckiej wspólnoty z Mołdawii „Elephteria” (Kiszyniów)

Uczestnicy: 
solistka Dana Pawłowska (Kiszyniów)
solista Aleksy Bondarczuk (Kiszyniów)

solistka Daria Biełowa (Kiszyniów)
duet wokalny Tudor Pruteanu i Tatiana Dąbrowska (Kiszyniów)

solista Sergiusz Manołow (Komrat)
solistka Michaela Bzowyj (Grigorówka)

solistka Krystyna Właszeniuk (Grigorówka)
tancerka Polina Olejnik (Rybnica)

zespół taneczny „Wesołe Babcie” (Kiszyniów) 
zespół taneczny „Styrczańskie Dzwoneczki” (Styrcza – Głodiany)

zespół tańca ludowego „Polacy Budżaka” (Komrat)
zespół artystyczny „Irys” (Rybnica)

zespół wokalny „Słobodzianki” (Słoboda Raszków)
zespół wokalny „Koraliki” (Tyraspol)
zespół wokalny „Jaskółki” (Bielce)

 Debiuty: 
zespół „Żabki” (Kiszyniów)

zespół „Odrodzenie” (Tyrnowo)
duet taneczny Staś Nagarniak i Paulina Dogan oraz

solistka Karolina Ciobanu (Soroki)

Festiwalowi towarzyszył wieczór integracyjny 
zorganizowany w ośrodku wypoczynkowym nad Dniestrem 

w miejscowości Vadul-lui-Vodă.

Projekt jest finansowany 
ze środków przyznanych  
z funduszy polonijnych  

Departamentu Współpracy  
z Polonią i Polakami za Granicą  

na wniosek Ambasady RP  
w Kiszyniowie

  WYDARZENIA

KRONIKA XVI FESTIWALU 
„POLSKA WIOSNA W MOŁDAWII”

na zdjęciach: występ zespołu „Wesołe Babcie” z Kiszyniowa

� ARTUR MICHALSKI 
Ambasador RP w Kiszyniowie:

– Jestem gościem tego festiwalu co roku i w tym 
roku atmosfera jest najbardziej gorąca, i jak patrzę 
od lewa do prawa – to można powiedzieć, że cała 
sala jest w zasadzie wypełniona. Cieszę się, że ta 
praca, którą wykonują organizacje polonijne przez 
cały rok, nie idzie na marne. Dzisiaj możecie widzieć 
jej rezultaty. I w ten sposób, widząc siebie nawzajem 
dzięki temu festiwalowi, możecie się czuć coraz 
szerszą wspólnotą Polaków w Mołdawii.

Bardzo się cieszę, że mamy tu na festiwalu Po-
laków z Tyrnowa, z Sorok – tam, gdzie polskość się 
obudziła i to jest dobry przykład na to, że musimy 
dookoła siebie rozglądać się, bo takich przypadków 
może być więcej. Odszukujmy się nawzajem, a my 
będziemy wam w tym pomagać, żeby polskie serca 
biły jak najgłośniej, ale w tym samym rytmie – razem.

� JERZY STANKIEWICZ 
radca-minister:

– Chcę serdecznie pogratulować wspaniałej 
imprezy o dużych wartościach patriotycznych i 
artystycznych i wyrazić nadzieję, że za rok będzie 
różnież wspaniała albo wspanialsza.

� ANNA STANKIEWICZ 
referent ds. polonijnych:

– Bardzo mi się podoba festiwal, dlatego że jest 
autentyczny, że są tu osoby z różnych środowisk, 
które chcą pokazać, że mają polskie korzenie i do 
tego kochają Mołdawię. Ta atmosfera prawdziwej 
przyjaźni i radości jest czymś uskrzydlającym. Myślę, 
że z każdym rokiem festiwal jest coraz lepszy, ważne 
jest, że wszyscy dobrze się tu czują i dobrze się tu 
bawią, i wykonawcy, i publiczność!

� ELENA BIELAKOWA 
była Dyrektor Biura Stosunków Międzyetnicznych
(Kiszyniów):

– Festiwal jest organizowany przy współudziale 
Biura Stosunków Międzyetnicznych w Mołdawii. Jako 
osoba bliska społecznym etnokulturowym ruchom w 
naszym kraju, od 10 lat uczestniczę w tym wspania-
łym przedsięwzięciu polskiej diaspory. Bardzo się 
cieszę, że mam możliwość być gościem XVI edy- 

cji festiwalu. Zauważyłam, że z każdym rokiem 
przybywa ośrodków chętnych do zaprezentowania 
kultury polskiej. Jest w tym duża zasługa głównego 
ideologa Festiwalu – Pani Oksany Bondarczuk.  
Z pewnością mogę powiedzieć, że Festiwal „Polska 
Wiosna w Mołdawii” ma świetlaną przyszłość.

� WIKTORIA KRÓLIKOWSKA 
kierownik zespołu „Wesołe Babcie” 
(Kiszyniów):

– Po raz drugi uczestniczymy w Festiwalu 
„Polska Wiosna w Mołdawii” i trochę nas zaskoczył 
sukces, który dziś odniosłyśmy. Nasz zespół liczy 
15 osób w wieku od 40 do 68 lat. Przygotowałyśmy 
cztery tańce: polskie i mołdawskie. Tańców szuka-
my w internecie i dopasowujemy je do możliwości  
i wieku członkiń naszego zespołu, dlatego tym razem 
postawiłyśmy na tańce żartobliwe. Otrzymałyśmy 
same brawa po naszym występie, naprawdę było 
nam bardzo miło! 

� WALERINA MARTIN, 
prezes Ligi Polskich Kobiet (Kiszyniów):

– Tradycyjnie uczestniczymy w wystawie festi-
walowej, która prezentuje działalność wszystkich 
środowisk polonijnych w Mołdawii. Zaprezentowa-
łyśmy osiągnięcia naszej organizacji, w tym plakaty 
z wystawy pokonkursowej „Sławni Polacy Mołdawii”. 
Ten projekt Liga realizowała wspólnie z Wydziałem 
Sztuki Użytkowej i Wzornictwa Przemysłowego na 
Uniwersytecie Pedagogicznym im. I. Creangă. Przed 
realizacją projektu członkowie naszej organizacji 
wykonali ogromną pracę, odszukując informacje 
o Polakach w Mołdawii. Obecnie mamy już opra-
cowaną trasę zwiedzania naszego kraju, która da 
możliwość gościom bliżej poznać nie tylko najpięk-
niejsze zakątki Mołdawii, ale i poloniki, które tu się 
znajdują. Mamy nadzieję, że nasz projekt będzie 
kontynuowany i przyczyni się do głębszego poznania 
polskich dziejów w Mołdawii. 

� ANNA GRIGOROWSKA 
studentka Uniwersytetu Pedagogicznego 
im. I. Creangă (Kiszyniów):

– Uczestniczyłam w bardzo ciekawym projekcie 
„Sławni Polacy Mołdawii”, który w 2016 roku był reali-

Oto wrażenia uczestników i gości Festiwalu. Wywiady podczas wystawy towarzyszącej festiwalowi  
i po koncercie przeprowadziły: MARINA KLIPA, korespondentka „Jutrzenki” (Bielce) oraz IRINA KOWTIUCH, 
korespondentka audycji radiowej „Polska Fala” (Kiszyniów). 

w
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zowany na naszej uczelni. To projekt upamiętniający 
postacie znanych Polaków, od lat mieszkających 
na terenie Mołdawii. Cieszę się, że moja praca była 
wyróżniona przez jury, a jeden z wykonanych prze-
ze mnie plakatów nawet wydrukowano na okładce 
czasopisma „Jutrzenka”. Postanowiłam więcej 
dowiedzieć się o wspólnocie polskiej w Mołdawii, 
tym bardziej, że mam polskie pochodzenie, dlatego 
dzisiaj jestem tu, na polonijnym festiwalu. Bardzo mi 
się odoba atmosfera tego święta!

� WITALIJ WASYLIEW 
prezes Stowarzyszenia „Polonia” 
(Rybnica):

– W festiwalu „Polska Wiosna w Mołdawii” bierze-
my udział prawie od początku. Nasze stowarzysze-
nie działa od 1995 roku. Przywieźliśmy na wystawę 
festiwalową prace plastyczne i rękodzieło naszych 
dzieci, którym starsze pokolenie Polaków z Rybnicy 
przekazuje tradycje i kulturę polską. Jak większość 
organizacji polonijnych w Mołdawii mamy problem  
z nauczaniem języka polskiego, od 10 lat nie mamy 
nauczyciela, ale nie tracimy nadziei, że ta sytuacja 
się zmieni.

� POLINA STATKIEWICZ
prezes Koła Polskich Rodzin 
(Grigorówka)

– Po raz dziesiąty uczestniczymy w Festiwalu 
„Polska Wiosna w Mołdawii”, każda jego edycja była 
niepowtarzalna, ale 16. edycją jestem zachwycona! 
Bardzo udany koncert! Młodzież z naszej miejsco-
wości, która bierze udział w festiwalu, nie tylko ma 
możliwość zaprezentowania swoich umiejętności, 
ale też zetknięcia się z językiem polskim, który brzmi 
podczas tych dwóch festiwalowych dni. Nasza wio-
ska od lat czeka na nauczyciela z Polski, chętnych 
uczyć się języka polskiego jest ponad 30 osób – są 
to dzieci, młodzież i dorośli.

� EMILIA ȚÎMBALARI
prezes Polskiego Towarzystwa Medycznego 
(Kiszyniów) 

– Bardzo mi się podoba Festiwal „Polska Wio-
sna w Mołdawii”, członkowie naszego stowarzysze-
nia chętnie oglądają koncerty zespołów polonijnych 
i zawsze cieszymy się z młodych talentów. Wspa-
niale jest podczas festiwalu poznać bogactwo kultu-
ry polskiej, ale również kulturę innych narodowości, 
ponieważ organizatorzy zapraszają mołdawskie, 
ukraińskie, białoruskie, ormiańskie zespoły. Każda 
organizacja polonijna ma możliwość zaprezento-
wania swojej działalności i wyników ubiegłorocznej 
pracy. Dzięki festiwalowi możemy zobaczyć, jak 
aktywnie działają środowiska polonijne.

� STAŚ NAGARNIAK
członek Stowarzyszenia Polaków
w Sorokach: 

– Mam 9 lat, moja partnerka do tańca towarzy-
skiego Paulinka również. Od dwóch lat tańczymy 
razem. Zajmujemy czołowe miejsca w swojej kate-
gorii w rożnego typu konkursach w Sorokach, a na 
festiwalu „Polska Wiosna w Mołdawii” jesteśmy po 
raz pierwszy. Już znalazłem tu przyjaciół! 

Od pół roku uczęszczamy z Paulinką na lekcje 
języka polskiego. W „Jutrzence” jest moja fotografia, 
kiedy to ja uczestniczyłem w jasełkach zorganizo-
wanych w naszym stowarzyszeniu.

� NATALIA SINIAWSKA
prezes Towarzystwa Polskiej Kultury „Jasna 
Góra” (Tyraspol, Raszków, Słoboda Raszków):

– Nasza organizacja uczestniczy w Festiwalu 
„Polska Wiosna w Mołdawii” od pięciu lat. Takie 
spotkania polonijne i wymiana doświadczeń są 
wspaniałym przykładem tego, że polska kultura 
jest bliska Polakom, mieszkającym na obu brze-
gach Dniestru. Czy chciałabym zmienić formułę 
festiwalu? Myślę, że nie! XVI edycja jest dowodem 
tego, że „Polska Wiosna w Mołdawii” rozwija się  
i staje się coraz ciekawsza. A może organizatorzy 
powinni pomyśleć nad tym, żeby każda nowa edy-
cja Festiwalu odbywała się nie tylko w Kiszyniowie, 
ale i w innych miastach – Komracie, Bielcach, 
Tyraspolu?

� OKSANA ANDRIEJEW, 
Dyrektor Biblioteki im. Adama Mickiewicza 
(Kiszyniów): 

– Jesteśmy stałymi uczestnikami festiwalu 
polonijnego i zawsze korzystamy z okazji, aby 
promować literaturę polską, bogactwo zasobów, 
które posiada nasza biblioteka dzięki współpracy  
z Ambasadą RP w Kiszyniowie i polskimi fundacja-
mi. Podczas festiwalu „Polska Wiosna w Mołdawii” 
zawsze znajdujemy nowych czytelników. Chcę 
podziękować organizatorom, a szczególnie Pani 
Oksanie Bondarczuk za stworzenie atmosfery 
przyjaźni i radości.

� LILIA GÓRSKA
kierownik zespołu „Styrczańskie Dzwoneczki” 
(Styrcza – Głodiany):

– Nasz zespół zaprezentuje widzom Festiwalu 
zestaw tańców polskich: krakowiaka, kujawiaka, 
poloneza oraz taniec żywiecki. Mamy w repertuarze  
i polkę mołdawską. Dziś wystąpią trzy grupy wiekowe 
naszego zespołu. 

Jesteśmy trochę zmęczeni, ponieważ dopiero 
wróciliśmy z Polski. W ramach wymiany między-
narodowej na zaproszenie zaprzyjaźnionej szkoły 
z Głuchowa uczestniczyliśmy w obchodach jubi-
leuszowych, wystąpiliśmy również w Chełmży i 
Toruniu. Widzowie przyjmowali nasz zespół bardzo 
ciepło, podziwiali, że mieszkając daleko od Polski, 
pielęgnujemy kulturę przodków i język polski.

� LUDMIŁA WOLEWICZ
prezes Stowarzyszenia Polaków Gagauzji 
(Komrat):

– Jesteśmy na festiwalu po raz dziesiąty. Zauwa-
żyłam, że rośnie nie tylko jego poziom, ale również 
ilość uczestników. Dodaje to zespołom artystycznym 
ambicji, a festiwalowi – konkurencyjności. 

Nasz zespół taneczny „Polacy Budżaka” re-
prezentuje nie tylko nasze stowarzyszenie, ale 
region, w którym mieszkamy – Gagauzję. W tym 
roku uczestnicy zespołu przygotowali dla widzów 
Festiwalu taniec sądecki, który po raz pierwszy 
zatańczy 10 par oraz – na prośbę organizatorów – 
polkę chicagowską. Dla młodszej grupy zespołu, 
która zadebiutuje tańcem góralskim, uszyto nowe 
stroje. Chcę zaznaczyć, że „Polacy Budżaka” jako 
jedyny zespół, mający status polskiego zespołu 
tańca ludowego w Mołdawii i promujący kulturę 
polską, mołdawską i gagauską poza granicami 
kraju, zawsze chętnie bierze udział w „Polskiej 
Wiośnie”. Jesteśmy dumni z tego, że mamy moż-
liwość wystąpić przed naszymi rodakami.

� KORNELIU FULGA
prezes Towarzystwa Polaków Tyrnowa
(Tyrnowo, powiat Jedeńcy)

– Po raz pierwszy uczestniczyliśmy w Festi-
walu „Polska Wiosna w Mołdawii”, który odbył się 
w Kiszyniowie w dniach 28-29 maja.

Chcemy za pośrednictwem pisma „Jutrzenka” 
podziękować kierownikowi i organizatorowi Festi-
walu Pani Oksanie Bondarczuk za zaproszenie na 
święto Polonii mołdawskiej. Bardzo nam podobała 
się ciepła atmosfera Festiwalu, życzliwość organi-
zatorów i opieka nad każdym uczestnikiem.

Dzięki Pani Oksanie w nowym środowisku 
czuliśmy się jak w domu wśród bliskich, byliśmy 
równoprawnymi członkami dużej polskiej rodziny. 
Dziękujemy również za dobrze zorganizowany 
wieczór integracyjny w Vadul-lui-Vodă. Pani 
Oksana jest przykładem działacza polonijnego, 
którego poświęcenie przyczynia się do umocnie-
nia ducha polskości i przyjaźni w środowiskach 
polonijnych.

WYDARZENIA - FESTIWAL POLSKA WIOSNA W MOŁDAWII WYDARZENIA
w
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WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI

NAJWAŻNIEJSZE DECYZJE SZCZYTU NATO  
W WARSZAWIE

Zakończył się szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego, którego gospodarzem w dniach 8-9 lipca była 
Polska. Wschodnia i południowa flanka NATO, operacje przeciw IS, misja w Afganistanie, sytuacja na 
Ukrainie – to niektóre tematy jego spotkań. Jakie ważne decyzje podczas nich podjęto?

SEJM PRZYJĄŁ UCHWAŁĘ O WOŁYNIU  
ZE STWIERDZENIEM O LUDOBÓJSTWIE

Ofiary zbrodni popełnionych w latach 40. przez ukraińskich nacjonalistów nie zostały należycie 
upamiętnione, a masowe mordy nie zostały nazwane, zgodnie z prawdą historyczną, ludobójstwem – 
głosi przyjęta 20 lipca 2016 r. przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwała. 

Wzmocnienie wschodniej flanki NATO 
Ma to nastąpić poprzez rozmieszczenie na zasadzie 

rotacji czterech batalionów, liczących po ok. 1000 żoł- 
nierzy, w Polsce i krajach bałtyckich. Dowodzić nimi 
będą tzw. państwa ramowe: Kanada na Łotwie, Niemcy 
na Litwie, Wielka Brytania w Estonii, a Stany Zjednoczo-
ne w Polsce. Wysłanie żołnierzy na wschodnią flankę 
zapowiedziały także m. in. Włochy, Francja czy Belgia. 

Ogłoszono wstępną gotowość operacyjną tar-
czy antyrakietowej 

W praktyce oznacza to oficjalne przejęcie przez 
NATO od USA kontroli nad komponentem systemu 
obrony przeciwrakietowej, znajdującym się w Rumunii, 
gdzie zainstalowano baterię pocisków SM-3 w wersji 
lądowej (Aegis Ashore). 

Uznano cyberprzestrzeń za nową sferę działań 
operacyjnych 

Państwa NATO podejmą również wspólną walkę 
z przestępczością w cyberprzestrzeni. – Przyjęliśmy 
założenie, że cyberprzestrzeń także może być areną 
prowadzenia wojny – oznajmił sekretarz generalny 
NATO Jens Stoltenberg. Jak wyjaśnił, „oznacza, że 
cyberatak na jeden z krajów członkowskich NATO może 
zostać potraktować jako atak na cały Sojusz.” 

Takie podejście NATO do cyberzestrzeni ma 
również oznaczać „lepszą ochronę naszej łączności, 
naszych misji i operacji, a także więcej uwagi położonej 
na ćwiczenia i planowanie w tym zakresie” – ocenił 
Stoltenberg. 

NATO potwierdziło wsparcie dla Ukrainy 
Liderzy NATO potwierdzili także popracie dla Kijo-

wa i ukraińskiej integralności terytorialnej, potępiając 
aneksję Krymu przez Rosję. Zdecydowano o udzieleniu 
Kijowowi kompleksowego pakietu pomocowego, który 
się składa z kilku funduszy powierniczych. Szef Sojuszu 
wskazał także, że NATO oferuje Ukrainie doradztwo  
i wsparcie celowe, aby uczynić instytucje obronne tego 
kraju bardziej skutecznymi, wydajnymi i wiarygodnymi. 

Poparto aspiracje Gruzji do członkostwa 
– Uznajemy, że Gruzja poczyniła wielki postęp 

na drodze ku członkostwu – ocenił Jens Stoltenberg 
w czasie szczytu. Zadeklarował ponadto, że Sojusz 
Północnoatlantycki „wyraźnie wspiera wysiłki podej-

mowane przez Gruzję, jeżeli chodzi o integralność 
terytorialną i suwerenność” tego kraju. 

We wspólnej deklaracji NATO-Gruzja podkreślono, 
że gruziński minister spraw zagranicznych Micheil Dża-
nelidze zapewnił, że jego kraj jest zdeterminowany, by 
zostać członkiem Sojuszu. 

Nowa misja na Morzu Śródziemnym 
NATO zdecydowało również o przekształceniu 

dotychczasowej misji morskiej „Active Endeavour”  
w nową misję o nazwie „Sea Guardian”. Ma ona wspie-
rać misję Unii Europejskiej „Sophia”, która zajmuje się 
zwalczaniem przemytu ludzi oraz walką z kryzysem 
migracyjnym na Morzu Śródziemnym. 

Walka z tzw. Państwem Islamskim 
Sojusz rozpocznie misję szkoleniową w Iraku. Nie-

wielka grupa żołnierzy ma trenować miejscową armię 
do walki z fanatykami z tzw. Państwa Islamskiego. 

Jak podkreślił Jens Stoltenberg, NATO w dalszym 
ciągu będzie prowadzić taką samą misję szkoleniową 
dla irackich żołnierzy w Jordanii. Prócz tego ustanowi 
specjalne centrum wywiadowcze w Tunezji, które 
ma służyć miejscowym siłom w walce z radykałami. 
Sojusz ma także doradzać rządowi w Libii w walce  
z ekstremistami. 

Liderzy krajów NATO zdecydowali też, że samo-
loty zwiadowcze Sojuszu AWACS zostaną włączone 
w działania międzynarodowej koalicji przeciwko tzw. 
Państwu Islamskiemu w Syrii i w Iraku. 

Zaangażowanie i pomoc dla Afganistanu 
Kraje NATO ogłosiły również na szczycie w Warsza-

wie przedłużenie natowskiej misji „Resolute Support” 
pod Hindukuszem. Zdecydowano również o finanso-
waniu afgańskiej armii i policji do 2020 r. Potrzeba na 
to kwot rzędu 5 mld dolarów rocznie. Budżet w Kabulu 
nie jest w stanie ich wyłożyć.

źródło: wiadomosci.wp.pl

1 lipca br., w mołdawskim dzienniku „Timpul” 
ukazał się obszerny wywiad z Ambasadorem RP 
Arturem Michalskim, w całości poświęcony 
organizowanemu w dn. 8-9 lipca w Warszawie 
Szczytowi Sojuszu Północnoatlantyckiego. 

Wersja rumuńska na stronie 
http://www.timpul.md/

Sejm – na mocy uchwały – ustanawia 11 lipca Na-
rodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokona-
nego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach 
II RP. Sejm oddaje w niej hołd "wszystkim obywatelom 
II Rzeczypospolitej bestialsko pomordowanym przez 
ukraińskich nacjonalistów". 

W uchwale Sejm przypomina, że w lipcu 2016 r. 
przypada 73. rocznica apogeum zbrodni, które 
dokonały na ludności cywilnej oddziały Organiza-
cji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), Ukraińskiej 
Powstańczej Armii (UPA), a także dywizja SS Gali-
zien oraz inne ukraińskie formacje współpracujące  
z Niemcami.

„W wyniku popełnionego w latach 1943-1945 lu-
dobójstwa zamordowanych zostało ponad sto tysięcy 
obywateli II Rzeczypospolitej, głównie chłopów. Ich 
dokładna liczba do dziś nie jest znana, a wielu z nich 
wciąż nie doczekało się godnego pochówku i upamięt-
nienia” – czytamy w uchwale.

Posłowie przypomnieli, że wśród zamordowanych, 
obok Polaków, byli także Żydzi, Ormianie, Czesi, 
przedstawiciele innych mniejszości, a także Ukraińcy, 
którzy stanęli po stronie ofiar.

„Ofiary zbrodni popełnionych w latach 40. przez 
ukraińskich nacjonalistów do tej pory nie zostały  
w sposób należyty upamiętnione, a masowe mordy 
nie zostały nazwane – zgodnie z prawdą historyczną – 
mianem ludobójstwa” – brzmi przyjęta przez posłów 
uchwała.

Jest w niej też fragment dot. akcji odwetowych, 
których dokonywali Polacy. „Przypominając zbrodnie 
ukraińskich nacjonalistów nie można przemilczeć ani 
relatywizować polskich akcji odwetowych na ukraiń-

skie wnioski, w wyniku których także ginęła ludność 
cywilna” – brzmi fragment uchwały. 

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża szacunek 
i wdzięczność Ukraińcom, którzy ratując własne życie 
ratowali Polaków oraz apeluje do prezydenta o uhono-
rowanie tych osób odznaczeniami państwowymi. Sejm 
przypomina również postawę znacznej części ludności 
ukraińskiej, która odmawiała udziału w napadach na 
Polaków” – głosi uchwała.

Sejm wzywa też w niej do ustalenia miejsc zbrodni 
i ich oznaczenia, zapewnienia godnego pochówku 
wszystkim odnalezionym ofiarom, oddanie należnej 
czci i szacunku niewinnie zamęczonym i pomordo-
wanym, sporządzenie pełnych list ofiar.

Sejm apeluje też o „kontynuację dzieła pojednania 
i dialogu rozpoczętego przez przywódców politycznych 
i duchownych, wspieranie współpracy historyków,  
w tym rozszerzenie dostępu do archiwów państwo-
wych, wzmocnienie współpracy władz Rzeczypospo-
litej i Ukrainy w najważniejszych dla przyszłości obu 
narodu sprawach”.

W uchwale Sejm wyraża ponadto „solidarność  
z Ukrainą walczącą z zewnętrzną agresją o zachowa-
nie integralności terytorialnej”.

Sejm wyraził najwyższe uznanie dla żołnierzy 
Armii Krajowej, Samoobrony Kresowej, Batalionów 
Chłopskich, którzy podjęli walkę w obronie ludności 
cywilnej i zaapelował do prezydenta o uhonorowanie 
tych osób odznaczeniami państwowymi.

W sejmowej uchwale wyrażono także przekona-
nie, że „jedynie pełna prawda o historii jest najlepszą 
drogą do pojednania i wzajemnego przebaczenia”.

PAP

 � Aleja Ofiar Ludobójstwa OUN-UPA 
w Legnicy (fot. Wikipedia)
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TEMAT Z OKŁADKI

Тем не менее в Польше Генрик Сенкевич 
известен прежде всего как автор другого произ-
ведения. «Трилогия» – это серия исторических 
романов, действие которых происходит в XVII ве- 
ке, в эпоху политической неразберихи, привед-
шей страну на край гибели. В книге Сенкевича, 
написанной на манер повестей о Диком Западе, 
представлена целая плеяда народных героев.  
И что самое главное, ему удалось создать об-
раз польской истории, который остался в памяти  
у многих поколений читателей.

В определенном смысле именно Сенкевич 
повлиял на то, каким образом поляки до сих пор 
представляют себе прошлое своего народа, со 
всеми его светлыми и темными сторонами.

Католический писатель с мусульманскими 
корнями?

Генрик Сенкевич родился в 1846 г. в деревне 
Воля-Окшейска около Люблина – в усадьбе, при-
надлежавшей его семье по линии матери. Его 
предки со стороны отца происходили от литовских 
татар, населявших восточные территории Речи 
Посполитой с XIV века.

Татары, считавшиеся в польском государстве 
весьма значимым и сплоченным национальным 
меньшинством, хотя и говорили на польском языке, 
но оставались верны своей религии – исламу (это 
единственное мусульманское меньшинство, веками 
проживающее в Европе). Только в 1755 г. перешел  
в христианство прадед Сенкевича – писателя, ко-
торый в своем главном произведении описывает 
историю религиозно-этнического конфликта между 
поляками, турками, татарами и украинскими каза-
ками и чье творчество во многом сформировало 
польское национальное самосознание.

Детство в польской деревне
Большую часть раннего детства Сенкевич про-

вел в польской деревне, что объясняет его знаком-
ство с деревенским диалектом, который он позже 
использовал в некоторых произведениях. Здесь же, 
открывая для себя сокровища семейной библиоте-
ки, он заинтересовался историческими романами. 
Говорят, что некоторые книги, которые писатель чи-
тал в детстве, принадлежали известному историку  
и одновременно родственнику Сенкевича – Иоахи-
му Лелевелю. В 1858 г. Генрик Сенкевич переехал  
в Варшаву, где начал посещать гимназию. Там же 
он обучался в университете.

Сенкевич – репортер в Америке
Еще до того как Сенкевич стал народным поль-

ским писателем, он работал журналистом и писал 
фельетоны в варшавскую газету. В 1876 г. ему уда-

W Polsce Henryk Sienkiewicz słynie jednak 
przede wszystkim jako autor innego dzieła. „Try-
logia” to epicka powieść historyczna, której akcja 
osadzona jest w XVII wieku – czasie wielkiego 
politycznego zamieszania, które doprowadziło 
kraj na skraj zagłady. W książce pisanej nieco 
na modłę awanturniczych opowieści z Dzikiego 
Zachodu Sienkiewicz powołał do życia wyrazistą 
plejadę narodowych bohaterów. Co ważniejsze, 
stworzył spójną wizję polskiej historii, którą dzielić 
miały następne pokolenia.

W pewnym sensie to Sienkiewicz określił,  
w jaki sposób Polacy po dziś dzień wyobraża-
ją sobie swoją przeszłość jako narodu – wraz  
z wszystkimi jej jasnymi i ciemnymi stronami.

Katolicki pisarz o muzułmańskim rodowo-
dzie?

Henryk Sienkiewicz urodził się w 1846 r. w Woli 
Okrzejskiej niedaleko Lublina – majątku ziemskim 
należącym do rodziny ze strony matki. Jednak jego 
przodkowie ze strony ojca wywodzili się z litew-
skich Tatarów, zasiedlających wschodnie tereny 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów już od XIV w.

Tatarzy, którzy stanowili ważną i dobrze zinte-
growaną mniejszość, posługiwali się wprawdzie 
językiem polskim, jednak pozostali wierni swojej 
religii – islamowi (i jako tacy stanowili jedyną mu-
zułmańską grupę mniejszościową, żyjącą przez 
wieki w Europie). Dopiero w 1755 r. przeszedł 
na chrześcijaństwo pradziadek Henryka Sienkie-
wicza – pisarza, który w swym najważniejszym 
dziele opisuje historię etniczno-religijnego konfliktu 
między Polakami, Turkami, Tatarami i Kozakami 
(Ukraińcami), i który współdefiniował naszą naro-
dową tożsamość.

Dzieciństwo na polskiej wsi
Większość swojego wczesnego dzieciństwa 

Sienkiewicz spędził na polskiej wsi, co wyjaśnia 
jego głęboką znajomość wiejskiego dialektu, 
którą wykorzystał w niektórych swych dziełach. 
To tutaj także rozwinął swój zmysł do powieści 
historycznej, delektując się zawartością rodzinnej 
biblioteki. Mówi się, że niektóre z książek, które 
pisarz czytał jako chłopiec, należały do sławnego 
historyka, a przy tym krewnego Sienkiewicza – 
Joachima Lelewela. W 1858 r. Henryk przeniósł 
się do Warszawy, gdzie zapisał się do gimnazjum 
i gdzie później studiował.

Sienkiewicz – reporter w Ameryce
Zanim Sienkiewicz wyrobił sobie nazwisko jako 

nasz narodowy pisarz, pracował jako dziennikarz, 
pisząc felietony do lokalnej warszawskiej gazety. 

TEMAT Z OKŁADKI - ROK HENRYKA SIENKIEWICZA

Senat Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza, „by w setną 
rocznicę śmierci oddać należny hołd temu Wielkiemu Polakowi i przyczynić się do popularyzacji Jego 
twórczości oraz idei zawartych w Jego książkach – przede wszystkim patriotyzmu i przywiązania 
do tradycyjnych wartości”.

Powieściopisarz, dziennikarz, 
publicysta. Pierwszy polski  
laureat literackiej Nagrody Nobla, 
wielbiony przez pokolenia rodaków  
za budzenie poczucia narodowej 
wspólnoty i patriotycznego ducha.

Za co Polacy kochają Sienkiewicza?
За что поляки любят Сенкевича?

Писатель, журналист, публицист. 
Первый польский Нобелевский 
лауреат в области литературы, перед 
которым преклоняются поколения 
соотечественников за пробуждение 
чувства национального единства  
и патриотизма. 

Из всех польских писателей Генрик Сенкевич 
достиг наибольшего успеха. Однако поляки любят 
его не за это.

Написанный в 1896 г. роман Сенкевича «Камо 
грядеши» – история любви и амбиций, действие 
которой происходит в Древнем Риме в I веке н. 
э., – входит в число мировых бестселлеров всех 
времен и народов. Произведение, переведенное 
на более чем 50 языков, остается единственной 
польской книгой, которая вошла в канон мировой 
литературы.

Ze wszystkich polskich pisarzy Henryk Sienkie-
wicz odniósł największy światowy sukces. Jednak 
powody, dla których Polacy tak go kochają, leżą 
gdzie indziej.

Jego powieść „Quo vadis” z 1896 r. – historia  
o miłości i ambicji, osadzona w realiach starożyt-
nego Rzymu w I w. n.e. – należy do bestsellerów 
wszech czasów w literaturze światowej. Przełożona 
na ponad 50 języków, pozostaje jedyną polską 
książką, która znalazła stałe miejsce w kanonie 
literatury światowej.

Роман «Quo vadis» («Камо 
грядеши») все еще может  
по-настоящему заинтересовать 

современного читателя. Это роман  
о кризисе цивилизации, упадке прежнего 
мира, христианстве как революции.  
В нем мы находим социальные 
контрасты, ярких персонажей, 
захватывающий сюжет. Перед писателем 
стояла практически неподъемная  
задача: только представьте себе,  
сколько времени пришлось ему  
провести в римских библиотеках,  
не имея ни Интернета, ни компьютера,  
ни помощников! Это огромный труд, 
но его блестящему уму такой масштаб 
оказался подвластен. Я уже не говорю  
о том, что писать приходилось вручную!

Томаш Лубеньский, 
из интервью culture.pl
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ни одна книга не пользовалась таким успехом. 
Люди бросали свои ежедневные занятия, только 
бы узнать о новых приключениях любимых героев. 
В небольших городках местное население толпи-
лось в почтовых отделениях в ожидании, когда туда 
наконец завезут газеты с очередным фрагментом 
романа. Текст читали вслух и все вместе слушали, 
только после этого собравшиеся расходились, 
чтобы заняться своими делами. 

Любопытно, что «Трилогия» увлекла все слои 
польского общества: от аристократии до ремес-
ленников и крестьян, особенно, если взять во 
внимание то, как Сенкевич изображал в своих 
произведениях низшее сословие. Книги читали  
и представители национальных меньшинств,  
в частности, евреи и украинцы. Если и была в Поль-
ше книга, которую читали массово и с увлечением 
все слои населения, то это была «Трилогия».

Что же такого было в произведении, которое 
восхищало читателей, представлявших все слои 
общества?

«Трилогия» – для укрепления сердец?
В «Трилогии» Сенкевич описывает самый глубо-

кий политический кризис в истории польского госу-
дарства – исторический момент, когда раздираемая 
изнутри казачьими бунтами Польша, на которую 
напали Турция и Швеция, оказалась на грани ис-
чезновения... И все же смогла выстоять. По мнению 
Сенкевича, это стало возможным благодаря патри-
отизму и героическим усилиям польских солдат, ко-
торые, словно средневековые рыцари, были верны 
идеалам чести, борьбы и верности. «Трилогия» – 

śniej, ani później nie wzbudziła tak powszechnego 
zainteresowania. Ludzie porzucali codzienne zaję-
cia, byle tylko usłyszeć o nowych przygodach swych 
ulubionych bohaterów. W małych miasteczkach 
lokalna ludność tłoczyła się w urzędach pocztowych, 
czekając, aż do ich miejscowości dotrze gazeta 
zawierającą kolejny odcinek powieści. Czytano wów-
czas tekst na głos i wspólnie słuchano – po czym 
zgromadzeni rozchodzili się do swoich obowiązków.

Co ciekawe, „Trylogia” czytana była przez 
wszystkie klasy polskiego społeczeństwa: od ary-
stokracji po rzemieślników i chłopów – co zastana-
wia w kontekście tego, w jaki sposób Sienkiewicz 
przedstawiał w swoich utworach niższe klasy. Dzieło 
czytane było także przez mniejszości narodowe, 
między innymi Ukraińców i Żydów. Jeśli jakakolwiek 
książka czytana była w Polsce masowo, namiętnie  
i demokratycznie – była to właśnie „Trylogia”.

Cóż tak niezwykle interesującego było w tej 
książce, że zachwyciła czytelników reprezentujących 
wszystkie grupy społeczne?

„Trylogia” – ku pokrzepieniu serc?
W „Trylogii” Sienkiewicz opisuje największe 

polityczne kryzysy w historii państwa polskiego – 
moment dziejowy, w którym Polska, napadnięta 
przez Turcję i Szwecję oraz rozdarta wewnętrznie 
przez bunt Kozaków, znalazła się na krawędzi 
upadku… A jednak jakoś zdołała przetrwać. We-
dług Sienkiewicza zawdzięczamy to patriotyzmowi 
oraz heroicznemu wysiłkowi polskich żołnierzy, 
którzy niczym średniowieczni rycerze wyznawali 
ideały honoru, waleczności i wierności. „Trylogia” 

w

 � Kadry z filmów: „Potop” (1974),  
„Pan Wołodyjowski” (1969), „Ogniem  
i mieczem” (1999) w reżyserii  
Jerzego Hoffmana

 � Кадры из фильмов «Потоп» (1974),  
«Пан Володыевский», (1969) «Огнем  
и мечом» (1999) реж. Ежи Гоффмана
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лось найти работу, которая дала ему возможность 
поехать в Америку. В течение следующих двух лет 
Сенкевич путешествовал по Северной Америке  
и писал для польской прессы репортажи, в которых 
на примере поселенцев, бродяг и предпринимате-
лей рассказывал об американском стиле жизни.

Пребывание Сенкевича в Америке совпало 
по времени с борьбой коренных американцев за 
свободу. Очарованный полной рискованных при-
ключений жизнью американского Дикого Запада, 
Сенкевич даже написал несколько произведений 
в стиле вестерн; чем-то они напоминали романы 
Фенимора Купера. Одно из них – рассказ «Сахем», 
главный герой которого – индейский вождь, по-
следний потомок своего племени, выступающий  
в цирке перед белыми зрителями, – все еще 
остается одной из классических фигур в истории 
польской литературы. 

«Трилогия»
 После возвращения в Польшу Сенкевич про-

должал писать повести и рассказы, работая журна-
листом (в том числе занимая должность главного 
редактора консервативной газеты). Народной иконой 
он стал лишь в 1885 г., когда фрагменты первой части 
«Трилогии» – романа «Огнем и мечом» – начали 
появляться на страницах польских газет. Во время 
работы над двумя следующими произведениями 
писатель получал тысячи писем от читателей, бес-
покоящихся о судьбе любимых героев и пробовав-
ших повлиять на ход событий. Некоторые женщины, 
пытаясь подражать героиням романа, даже начали 
заниматься фехтованием. 

Публикация романа в газетах стала, вероятно, 
самым важным литературным событием в культур-
ной жизни польского народа. Ни до, ни после этого 

W 1876 r. udało mu się znaleźć pracę, dzięki której 
mógł wyjechać do Ameryki. Przez następne dwa 
lata podróżował po Stanach Zjednoczonych, pisząc 
reportaże dla polskiej prasy, w których przedstawiał 
amerykański styl życia na przykładzie osadników, 
włóczęgów czy przedsiębiorców.

Pobyt Sienkiewicza w Ameryce przypadł na 
czasy walki o wolność rdzennych Amerykanów. 
Zafascynowany pełnym przygód i ryzyka światem 
amerykańskiego Dzikiego Zachodu, Sienkiewicz 
napisał nawet kilka utworów utrzymanych w konwen-
cji westernu, w stylu Jamesa Fenimore’a Coopera. 
Jeden z nich, opowiadanie zatytułowane „Sachem”, 
którego bohaterem jest indiański wódz, ostatni poto-
mek swojego plemienia, występujący w cyrku przed 
białą publicznością, wciąż pozostaje – ze swoim nie-
spodziewanym i szokującym zakończeniem – jedną 
z klasycznych pozycji w historii literatury polskiej.

„Trylogia”
Po powrocie do Polski Sienkiewicz dalej pisał 

powieści i opowiadania, pracując jednocześnie jako 
dziennikarz (m.in. piastując stanowisko redaktora 
naczelnego konserwatywnej gazety). Jednak dopie-
ro od 1895 r., gdy pierwsza część Trylogii zaczęła 
ukazywać się w odcinkach na łamach polskich gazet, 
Sienkiewicz stał się narodową ikoną. Gdy pracował 
nad dwoma kolejnymi tomami swego dzieła, do-
stawał tysiące listów od czytelników zatroskanych 
losem ulubionych bohaterów i próbujących wpłynąć 
na pisarza. Niektóre kobiety, chcąc naśladować 
bohaterki powieści, zaczęły nawet ćwiczyć w domu 
szermierkę.

Publikacja książki w gazetach była prawdopo-
dobnie najważniejszym wydarzeniem literackim  
w życiu kulturalnym narodu. Żadna książka ani wcze-

w

 � Henryk Sienkiewicz w swoim gabinecie, rep. Piotr Mecik / Forum 
 � Генрик Сенкевич в своем кабинете, репродукция П. Мечика / Forum
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„Prawdziwa cywilizacja nie polega na sile, ale jest owocem zwycięstw nad samym sobą” 
Karol Wojtyła

AKTUALNOŚCI

Inspiracją do zorganizowania publicznego czy-
tania trzeciej części Trylogii „Pan Wołodyjowski” 
Henryka Sienkiewicza byli nasi rodacy, przyjaciele  
z Naddniestrza, z „sienkiewiczowskiego” Raszko-
wa. Przyjechali do Przemyśla, naszego starego 
grodu, by oddać swą pamięć polskiemu nobliście 
i współtworzyć nową historię w zbiorze chrześci-
jańskich wartości ponadczasowych, którymi żyją  
z dala od Ojczyzny swoich przodków. 

I popłynęły słowa w świetle ognia świec z hi-
storycznym znakiem czasu, gdy studentka historii 
Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
Natalia Cech, urodzona w Raszkowie, pełna energii 
i temperamentu niczym Baśka płk Wołodyjowskie-
go, zaczęła czytać Trylogię... Wydobywała stare-
go ducha tamtych lat, umieszczając siebie i nas  
w nowej, nieznanej nam do końca, rzeczywistości, 
skłaniając do refleksji. „Nie ma tego co jest, ale jest 
to, co się staje” /Heraklit/ ...a staje się nowa jakość 
w żywej historii, wzbogacona o wartość, daną nam 
przez potomków naszych ojców i matek… 

Dźwięki muzyki Ignacego Jana Paderewskie-
go, wykonywanej przez dr Małgorzatę Zarębińską  
i dr hab. Piotra Grodeckiego, ubogacały urzeczy-
wistnione słowa. Nastrajały wszystkich do wspólne-
go postrzegania i kreowania zmieniającego się ob-
razu realnego świata rzeczy i człowieka, odkrywając 
przy tym nową wartość metafizycznej świadomości 
siebie samego. A Trylogię czytano dalej i dalej, 

PUBLICZNE CZYTANIE HENRYKA SIENKIEWICZA 
W PRZEMYŚLU

W strasznych puszczach na 
krańcu chrześcijaństwa leżał 

wprawdzie ów Raszków, ale przecie 
nie jechano tam na całe życie ani nie 
na długi pobyt. Z wiosną miała być 
wojna; mówiono o niej na rubieżach 
powszechnie, więc trzeba było, 
odzyskawszy kochanych, z pierwszym 
cieplejszym powiewem wracać,  
by głowy od zagłady uchronić.

Henryk Sienkiewicz, „Pan Wołodyjowski”
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это пример народного эпоса, практически новая 
«Илиада», в которой Збараж, небольшая крепость 
в самой восточной части страны, становится поль-
ской Троей. 

Романы из этой серии напоминают американ-
ские вестерны: отдаленная территория в районе 
польско-турецкой границы – так называемое Дикое 
Поле (сегодня часть Запорожья) – стала восточным 
фоном для повествования о конфликте добра со 
злом, где добро представляла собой польская като-
лическая шляхта, а зло – турки, татары и украинцы.

И все же прежде всего это были прекрасные 
приключенческие романы. В «Трилогии» Генрик 
Сенкевич создал галерею замечательных (хотя 
и спорных) народных героев, таких как Кмициц 
(главный герой романа «Потоп»), а также страшных, 
хитрых разбойников, как Азья Тугай-беевич (герой 
романа «Пан Володыевский»). Последний в конце 
романа умер страшной смертью: его казнили, по-
садив на кол. Можно не сомневаться, что эта сцена 
навсегда осталась в памяти многих читателей. 

Камо грядеши, Сенкевич?
Самый большой успех Сенкевича был еще 

впереди. В романе «Камо грядеши», действие 
которого происходит в Древнем Риме времен 
правления императора Нерона, Сенкевич прак-
тически пропагандирует христианство – как нечто 
неизбежное.

Книга получила огромное международное при-
знание и стала самым большим по тем временам 
хитом польской литературы, а также одним из пер-
вых глобальных бестселлеров XX века. Роман был 
переведен более чем на 50 языков, а количество 
проданных экземпляров и переизданий впечатляет, 
хотя в точности подсчитать их невозможно. 

Что интересно, огромная популярность «Камо 
грядеши» не принесла Сенкевичу финансовой вы-
годы. Как гражданин России, он не имел права полу-
чать свою долю от многочисленных переводов, так 
как  Россия была одной из немногих стран, которые 
не ратифицировали Бернскую конвенцию об охране 
литературных и художественных произведений. 
Если бы писатель переехал в Краков (входивший  
в состав Австро-Венгрии), он смог бы стать баснослов-
но богатым. И все же Сенкевич предпочел остаться  
в Российской империи, где получал немалый доход 
от продажи своих книг на родном языке.

В последующие годы Сенкевич издал еще 
несколько значимых бестселлеров, таких как  
повесть «В пустыне и пуще» или роман «Кресто-
носцы». Эти книги в Польше до сих пор входят  
в обязательный школьный список для чтения.

Миколай Глинский
źródło: www.culture.pl

to przykład wielkiej narodowej epiki, niczym nowa 
„Iliada” – gdzie Zbaraż, niewielka forteca położona 
na najdalej wysuniętym na wschód krańcu kraju, 
pełni funkcję polskiej Troi.

Powieść przypomina także amerykańskie 
westerny: odległe tereny w pobliżu granicy pol-
sko-tureckiej, tzw. Dzikie Pola (dziś część Zapo-
roża) stanowiły orientalną scenerię dla opowieści  
o bezwzględnym konflikcie dobra ze złem, w którym 
dobro reprezentowała polska katolicka szlachta, zło 
zaś – Turcy, Tatarzy i Ukraińcy.

Przede wszystkim była to jednak wspaniała 
powieść przygodowa. W „Trylogii” Sienkiewicz 
stworzył galerię najwspanialszych (choć kontro-
wersyjnych) bohaterów narodowych, jak Kmicic, 
a także najgorszych, najbardziej przebiegłych 
łotrów, jak Azja Tuhajbejowicz, który w jednej  
z ostatnich scen powieści poddany zostaje maka-
brycznej egzekucji poprzez wbicie na pal (scena ta 
niejednemu czytelnikowi Sienkiewicza pozostała 
w pamięci na zawsze).

Quo vadis, Sienkiewiczu?
Największy literacki sukces Sienkiewicza miał 

jednak dopiero nadejść. Pisząc „Quo vadis”, po-
wieść, której fabuła osadzona jest w starożytnym 
Rzymie pod rządami Nerona, Sienkiewicz przed-
stawił nadejście ery chrześcijaństwa w sposób 
niemalże propagandowy – jako coś nieuchronnego.

Książka odniosła ogromny międzynarodowy suk-
ces, stając się największym jak dotąd hitem polskiej 
literatury, jak również jednym z pierwszych global-
nych bestsellerów XX w. Powieść przetłumaczono 
na wszystkie najważniejsze języki świata (jak dotąd 
ponad 50), a liczba egzemplarzy i wznowień z pew-
nością jest imponująca, choć trudna do oszacowania.

Co ciekawe, Sienkiewicz nie czerpał finan-
sowych korzyści z ogromnej popularności „Quo 
vadis”. Jako obywatel rosyjski nie był uprawniony 
do udziału w zyskach z licznych przekładów, po-
nieważ Rosja była jednym z niewielu krajów, który 
nie ratyfikował tzw. konwencji berneńskiej. Gdyby 
przeniósł się do pobliskiego Krakowa (położone-
go w zaborze austriackim), zbiłby niewiarygodną 
fortunę. Postanowił jednakże pozostać w zaborze 
rosyjskim, gdzie czerpał zyski ze sprzedaży swych 
książek w rodzimym języku (które również nie były 
małe).

W następnych latach Sienkiewicz wydał kolej-
ny zestaw bestsellerów-gigantów, jak „W pustyni 
i w puszczy” czy „Krzyżacy” – książki, które do 
dziś znajdują się na liście lektur obowiązkowych 
polskich szkół.

Mikołaj Gliński
źródło: www.culture.pl
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AKTUALNOŚCI

WYSTAWA SIENKIEWICZOWSKA 
W BIBLIOTECE NARODOWEJ W KISZYNIOWIE

W czwartek, 5 maja 2016 r. w Bibliotece Narodowej w Kiszyniowie odbyło się uroczyste otwarcie 
wystawy zorganizowanej z okazji 170. rocznicy urodzin i 100. rocznicy śmierci laureata Nagrody Nobla, 
Henryka Sienkiewicza. Następnie w Sali Konferencyjnej Biblioteki Narodowej pokazano film „Quo vadis”, 
ekranizację powieści Henryka Sienkiewicza w reżyserii Jerzego Kawalerowicza. Swoimi refleksjami z tego 
wydarzenia dzielą się przedstawicielki Polonii z Kiszyniowa, które odwiedziły wystawę.

IRINA KOWTIUCH: 
– Henryk Sienkiewicz był nie tylko polskim pisa-

rzem, ale i twórcą literatury polskiej. 5 maja 2016 roku 
mieliśmy okazję uczestniczyć w otwarciu wystawy  
w Bibliotece Narodowej w Kiszyniowie, zorganizowa-
nej z okazji obchodów Roku Sienkiewiczowskiego. 

W wystąpieniu na temat twórczości i życia pisarza 
zabrali glos minister kultury Mołdawii Monika Babuk, 
Ambasador RP Artur Michalski oraz wykładowcy 
uczelni wyższych w Kiszyniowie. Podczas wystawy 
przedstawiono dorobek Henryka Sienkiewicza i ga-
lerię jego portretów. 

Po oficjalnej części wszyscy goście mieli 
okazję obejrzeć film nakręcony na podstawie 
powieści pisarza Quo Vadis, który mimo, że 
opowiada o czasach Imperium Rzymskiego, jest  
w swym przeslaniu ciągle aktualny. Problem miło-
ści, nienawiści, okrucieństwa, kłamstwa i zbrodni, 
opisany w wierny sposób w filmie, budzi refleksję 
nad obecnymi czasami, w których wyczuwa się 
analogię. Wierzymy, że to spotkanie z Henrykiem 
Sienkiewiczem będzie początkiem lepszego po-
znania przedstawicieli polskiej literatury przez 
mieszkańców naszego kraju. w

 � Przemawia minister kultury Mołdawii Monika Babuc � Na otwarciu wystawy sienkiewiczowskiej w Bibliotece 
Narodowej w Kiszyniowie

AKTUALNOŚCI

co przypominało wędrówkę w bezkresne stepy  
z zatrzymaniem czasu i chęć kolejnego wyjazdu 
do Raszkowa naszych rodaków, mimo oddalenia.

Tym razem Natalia Siniawska, Prezes Towarzy-
stwa Kultury Polskiej „Jasna Góra” w Naddniestrzu  
opowiadała o codziennym życiu Polaków, tam 
mieszkających, ich problemach i wspólnych ideach, 
które są realizowane i inspirowane literackim i histo-
rycznym śladem powieści Henryka Sienkiewicza. 
To wspólne dzieło pisane słowem i muzyką było 
spontanicznym aktem twórczym, umieszczonym 
w czasie „ bergsonowskim”. Czasie, który odnosi 
się do historii minionej, obecnej i tej, która nastąpi 
z irracjonalnym pierwiastkiem indywidualnej inter-
pretacji swojego świadomego bytu, tu i teraz, prze-
kraczając owe granice urzeczywistnionego słowa, 
świadomego słowa, a przez to granicy wrażliwości 
i empatii do drugiego człowieka, jego świata, istoty 
i sensu. 

Dlaczego? Otóż, istotnym elementem trwania 
jest pamięć.

Bardzo wyraźnie podkreślał o tym w swym 
wystąpieniu, wprowadzeniu dr Jan Musiał, były 
senator RP: „Bohaterowie "Trylogii" z "małym 
rycerzem" na czele, a w tle z całą chrześcijańską 
tradycją rycerską jawią się jako swoiste antidotum 
na kupiecką i zniewieściałą kulturę współczesnej 
Europy. Trzeba nam ten męski mit pielęgnować; 
trzeba w szacunku doń wychowywać młode poko-
lenia; trzeba wreszcie pamiętać, że jest rdzeniem 
cywilizacji chrześcijańskiej, gdy na naszych oczach 
zderza się ona z cywilizacjami jej wrogimi”. 

Na koniec tego „sienkiewiczowskiego” święta 
najmłodsza nasza rodaczka z Raszkowa – 6-letnia 
Karolina, należąca do Zespołu „Koraliki” w Tyra-
spolu – zaśpiewała polską piosenkę podbijając 
serca wszystkich tych, którzy przybyli na to nie-
powtarzalne spotkanie, spotkanie z żywą historią, 
ukazując swą postawą szacunek wobec naszych 
zacnych gości – tak ważnych dla nas, Polaków, 
mieszkających w Polsce.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim 
tym, którzy przyczynili się do współorganizacji  
i uczestnictwa w naszej wspólnej idei, a w szcze-
gólności: dr Małgorzacie Zarębińskiej, dr hab. 
Piotrowi Grodeckiemu, dr Mateuszowi Pieniążkowi 
za przygotowanie czytania „Latarnika” i „Quo Vadis” 
H. Sienkiewicza , Renacie Nowakowskiej dyrektor 
Centrum Nauki i Kultury Zamek w Przemyślu za 
organizację techniczną.

Organizatorem w/w inicjatywy było Towa-
rzystwo Kultury Polskiej „Jasna Góra”, autorem  
i koordynatorem: Natalia Siniawska i Marek Pantuła.

Powoli słońce zatoczyło się  
za Dniestr i oblawszy niebo  

zorzą czerwoną, zgasło...  
owa złocista i purpurowa topiel  
zórz poczęła ciemnieć i zwężać się 
coraz bardziej; z morza rozlanego  
do wpół nieba zmieniła się  
w jezioro, z jeziora w strumień, 
nakoniec zabłysła, jak świetlista nić, 
rozciągnięta na zachodzie –  
i ustąpiła ciemności...

Henryk Sienkiewicz, „Pan Wołodyjowski”

Marek Pantuła, Przemyśl
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W grudniu 2015 r. polski Senat ustanowił rok 
2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. Przyczyną 
takiego wyboru był fakt, że 5 maja 2016 r. upły-
wa 170. rocznica urodzin pisarza, a 15 listopada 
100. rocznica jego śmierci. Ten rok jest także 
jubileuszowy dla powieści Quo Vadis (130 lat od 
pierwszego wydania) i Potop (130 lat od pierwszej 
publikacji).

Henryk Sienkiewicz jest jednym z najbardziej zna-
nych pisarzy polskich, a po wydaniu trylogii Ogniem  
i mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski również najbar-
dziej poczytnym i najczęściej wydawanym. W 1905 r. 
jako pierwszy Polak został uhonorowany literacką Na-
grodą Nobla „za wybitne zasługi w dziedzinie eposu”.

Dla nas, pracowników polskiej biblioteki im. A. Mic-
kiewicza w Kiszyniowie dzieła wielkiego klasyka stano-

w

В начале встречи директор библиотеки Оксана 
Андреев представила зарисовку о жизни и творче-
стве Генрика Сенкевича, подчеркнув, что романы 
признанного классика польской и мировой лите-
ратуры, привлекают интерес все новых поколений 
читателей, а его герои самобытны и ярки.

Всю мощь характеров персонажей и силу их 
эмоций раскрыли зрителям студенты Айна Идрисо-
ва и Евгений Савчук, активно работающие в сфере 
межэтнических отношений, которые разыграли 
перед гостями сцену свидания Лиги и Виниция – 
главных героев романа «Камо грядеши». 

Вторая часть мероприятия была посвящена 
художественному чтению. Все желающие могли 
прочесть вслух любой отрывок из книг Сенкевича, 
по своему выбору. Благодаря этому наши гости 
узнали о переживаниях Анели из романа «Без дог-
мата», прочувствовали мужество польских рыцарей 
в трилогии и, возможно, задумались над главным 
вопросом романа «Камо грядеши» – «Куда идешь?».

Программа получилась насыщенной, интересной 
и познавательной. В каждом зале вниманию гостей 
были предложены выставки, красочно оформленные 
на темы произведений писателя. Кроме изданий книг 
на польском, румынском и русском языках экспониро-

AKTUALNOŚCI

wią skarb bibliotecznych zbiorów. Jest to skarb, którym 
należy się dzielić. Nie wszystkim czytelnikom jest znany 
Henryk Sienkiewicz. Ale to nas nie martwi, przeciwnie – 
daje motywację do zaznajomienia z życiem i twórczo-
ścią Noblowskiego Laureata. Postanowiliśmy zrobić 
to w sposób szczególny.

11 maja zorganizowaliśmy w naszej bibliotece 
spotkanie literackie „Semper idem: Henryk Sien-
kiewicz” („Zawsze ten sam: Henryk Sienkiewicz”). 
Gośćmi biblioteki byli uczniowie kiszyniowskich 
liceów oraz przedstawiciele polskiej diaspory. Ho-
norowym gościem był Ambasador Polski w Mołdawii 
Artur Michalski. Całe przedsięwzięcie miało na celu 
zaznajomienie młodzieży z dorobkiem polskiego 
pisarza.

Na wstępie dyrektor biblioteki Oksana Andrie-
jew przedstawiła zarys życia i twórczości Henryka 
Sienkiewicza. Podkreśliła, że jego powieści stanowią 
klasykę polskiej i światowej literatury, zdobywając 
wciąż nowe pokolenia czytelników, a ich bohaterowie 
są oryginalni i wyraziści.

Siłę charakterów i emocji powieściowych postaci 
ukazali słuchaczom studenci działający aktywnie  
w na polu stosunków międzyetnicznych Ajna Idri-
sova i Jewgienij Savciuc, którzy odegrali scenę 
spotkania Ligii i Winicjusza – głównych bohaterów 
powieści Quo Vadis.

Druga część spotkania była poświęcona czytaniu 
fragmentów powieści. Każdy z uczestników mógł 
wybrać sobie dowolny fragment z książek Sienkiewi-
cza i przeczytać go na głos. Dzięki temu nasi goście 
poznali przeżycia Anieli z powieści Bez dogmatu, 
zobaczyli męstwo polskich rycerzy z trylogii i może 
zamyślili się nad tytułowym pytaniem powieści Quo 
vadis? – Dokąd idziesz?

Program spotkania był bardzo bogaty, intere-
sujący i poznawczy. W każdej sali biblioteki goście 
mogli obejrzeć wystawy pięknie wydanych dzieł 
Henryka Sienkiewicza. Oprócz wydań książko-
wych w językach polskim, rumuńskim i rosyjskim 

AKTUALNOŚCI

В декабре 2015 года польский Сенат принял 
постановление, согласно которому 2016 год был 
объявлен Годом Генрика Сенкевича. Причиной 
такого выбора стал тот факт, что 5 мая 2016 года 
исполняется 170 лет со дня рождения писателя, 
а 15 ноября – 100 лет со дня его смерти. Этот год 
также является юбилейным для романов «Камо 
грядеши» (120 лет со дня первой публикации) 
и «Потоп» (130 лет со дня первой публикации). 

Генрик Сенкевич – один из самых известных  
и популярных польских писателей, а после выхода 
трилогии «Огнем и мечом», «Потоп» и «Пан Воло-
дыевский» он стал самым высокооплачиваемым 
писателем в Польше. В 1905 г. Сенкевич стал пер-
вым поляком, который был удостоен Нобелевской 
премии по литературе «За выдающиеся заслуги  
в области эпоса». 

Для нас, работников польской библиотеки 
им. А. Мицкевича в Кишиневе, произведения вели-
кого классика являются сокровищем библиотечной 
коллекции. Но это сокровище из тех, которыми 
следует делиться. Не всем читателям знаком 
Генрик Сенкевич. Но это не пугает нас, наоборот 
– дает нам возможность ознакомить их с жизнью 
и творчеством Нобелевского лауреата. А сделать 
это в Год Сенкевича мы решили по-особенному.

11 мая в нашей библиотеке было организовано 
мероприятие «Semper idem: Henryk Sienkiewicz» 
(«Всё тот же: Генрик Сенкевич»). Гостями би-
блиотеки были ученики из лицеев Кишинева,  
а также представители польской диаспоры. Почет-
ным гостем мероприятия был Посол Польши в Мол-
давии Артур Михальски. Мероприятие проводилось 
с целью ознакомления молодежи с творчеством 
польского писателя. 

TATIANA MIRONIK:
– Na wystawie, która odbyła się w Bibliotece 

Narodowej, zaprezentowano zbiór książek Hen-
ryka Sienkiewicza – różne publikacje w języku 
polskim i rosyjskim. Książki te nie mogły być do-
tykane – wiele z nich ma ponad pięćdziesiąt lat. 
Żółty papier i pogniecione rogi mówiły o czasie, 
który bezlitośnie obchodzi się ze światem mate-
rialnym. Ale wiedza, ukryta w dziełach polskiego 
pisarza, jest niematerialna. W swoich książkach 
Sienkiewicz mówił o odwiecznych ludzkich war-

tościach: przyjaźni, oddaniu, miłości... „Kochać 
jest nie dość, trzeba umieć kochać i trzeba umieć 
nauczyć miłości” – myślę, że te słowa z powieści 
Sienkiewicza Quo vadis powinny znajdować się 
w sercu każdego człowieka, może wtedy świat 
będzie czysty i pełen znaczenia.

Wspaniale, że w Mołdawii odbywają się takie 
wystawy. Dają one możliwość bliższego zapozna-
nia się z literaturą światową. Mam nadzieję, że po 
przeczytaniu chociażby jednej z książek Henryka 
Sienkiewicza, każdy zmieni się na lepsze.� 

w

 � Ambasador RP w Mołdawii Artur Michalski i Dyrektor 
Biblioteki im. Adama Mickiewicza w Kiszyniowie Oksana 
Andriejew 

SEMPER IDEM: ГЕНРИК СЕНКЕВИЧ

SEMPER IDEM: HENRYK SIENKIEWICZ
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Besarabia stanowiła najbardziej na południowy zachód wysuniętą gubernię Rosji w XIX wieku. 
Była jednym z niewielu obszarów europejskiej części imperium, w której państwo prowadziło ak-
tywną politykę osadniczą. Spotykali się tam przedstawiciele wielu narodów. Wśród nich znalazła 
się polska rodzina Makowieckich. Ich losy aż do 1918 roku opisane zostały we wspomnieniach 
Stanisława, urodzonego i wychowanego w Besarabii. Jego spojrzenie na Polaków, Polskę oraz 
wieloetniczną Besarabię stanowi ciekawe studium nad problemem tożsamości polskich emigran-
tów na przełomie XIX i XX wieku.

BESARABIA – SPOKOJNA PRZYSTAŃ
Besarabia to kraina położona między Dnie-

strem a Prutem. Była miejscem, w którym przez 
kilka stuleci żyło obok siebie wiele narodowości. 
Wielokrotnie w dziejach kraina ta zmieniała przy-
należność państwową. W efekcie jej mieszkańcy 
często miewali problemy z określeniem własnej 
tożsamości narodowej. Problem ten zaznaczył 
się na szczególnie dużą skalę po zmianie granic  
w wyniku I wojny światowej. Cała Besarabia, bę-
dąc w XIX wieku częścią imperium rosyjskiego, po  
1918 roku znalazła się pod panowaniem rumuń-
skim. Mieszkająca tu ludność sama nie potrafiła 
jednoznacznie określić swojej narodowości. Wspo-
mnienia Stanisława Makowieckiego są idealnym 

przykładem na zobrazowanie problemów związa-
nych z tożsamością mieszkańców tego regionu.  
Z jego pamiętnika wyłania się obraz wieloetniczne-
go środowiska, które sprzyjało utracie jednej tożsa-
mości, niesionej przez tradycję i pamięć przodków, 
na rzecz nowej, wykształconej w nowych warun-
kach, będącej odpowiedzią na potrzeby tamtych 
czasów. Można w nim odnaleźć wiele przyczyn tego 
typu problemów. Były nimi kwestie religijne, kultu-
rowe, zagadnienia związane z pamięcią historycz-
ną, możliwością kultywowania tradycji przodków  
w oderwaniu od ziemi ojców, problemy języka co-
dziennych kontaktów w rodzinie i tego stosowanego  
w kontaktach z rówieśnikami. Wobec silnego 
procesu kolonizacyjnego, zwłaszcza w II połowie 
XIX wieku, w Besarabii spotykali się przedstawi-
ciele wielu narodów, kultur i religii, pochodzący 
nie tylko z państwa rosyjskiego. Ze względu na to 
zróżnicowanie Besarabia nabrała specyficznego 
charakteru stając się miejscem, do którego przy-
bywali emigranci z różnych stron Europy, upatrując 
w niej spokojną przystań dla siebie i swoich rodzin.

W XIX wieku do tej krainy przybyły rzesze 
Polaków. Proces napływu ludności polskiej moż-
na podzielić na trzy podstawowe etapy. Począ-
tek pierwszego datowany jest na rok 1812, gdy  
w wyniku podpisanego po wojnie rosyjsko-tureckiej 
pokoju w Bukareszcie ziemie między Dniestrem 
a Prutem, nazwane Besarabia, weszły w skład 
imperium rosyjskiego [J. Demel 1986: 236]. Nowe 
władze od początku prowadziły politykę zasiedlenia 
tych pustych obszarów Besarabii. Często zdarzało 
się, że wysyłano tam Polaków. Postępowano tak  
z kilku względów. Po pierwsze władze rosyjskie 

PROBLEMY TOŻSAMOŚCI POLAKÓW 
MIESZKAJĄCYCH W BESARABII 

WE WSPOMNIENIACH STANISŁAWA MAKOWIECKIEGO

POLACY W BESARABII

ANNA SKOWRONEK-JÓZEFIAK – absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  
w 2015 roku obroniła doktorat nt. „Polacy w rosyjskiej Besarabii w latach 1812-1918”

Artykuł ukazał się w nr 2(3)/2011 „Spojrzenie na Wschód. Kwartalnik Wschodoznawczy”
вались также исторические атрибуты и фотографии 
из фильмов-экранизаций по романам писателя.  
В читальном зале можно было увидеть фотографии, 
отражающие жизнь писателя, а также изображения 
памятников Сенкевичу в Польше и других странах.

Главным украшением мероприятия стала вы-
ставка «Нарисованные строки», на которой были 
представлены работы учеников Школы искусств  
в Яловенах. В качестве сюжетов ребята исполь-
зовали произведения Генрика Сенкевича. Юные 
художники выразили на бумаге свои эмоции, запе-
чатлели свои представления о временах, описан-
ных в исторических романах. Картины получились 
светлые, яркие и живописные. 

Открытие выставки сопровождалось звучани-
ем скрипок и аккордеонов, а также прекрасными 
голосами вокальной группы «Ария». Выражаем 
благодарность директору Школы искусств Даниеле 
Бодорин и наставникам юных артистов: Нине По-
песку и Виктору Гуцу, а также Юлии Матей, Виктору 
Онишор, Валентине Николэеску и Анне Тимчук.

Наше мероприятие снимали для телевизионной 
программы «Под одним небом», которая было по-
казано в конце июня на молдавском телевидении. 
Все участники и гости нашего художественно-лите-
ратурного путешествия остались очень довольны. 
Нам, сотрудникам библиотеки, доставили радость и 
счастье как подготовка мероприятия, так и его успех, 
ведь и сам Сенкевич в романе «Камо грядеши» 
писал: «Счастье живет там, где человек его видит». 

Оксана Андреев, 
 директор библиотеки

AKTUALNOŚCI

wśród ekspozycji znalazły się historyczne rekwizyty  
i fotografie z filmów – ekranizacji powieści pisarza.  
W czytelni przedstawiono zdjęcia związane z życiem 
Sienkiewicza i ukazujące pomniki Noblisty w Polsce 
i innych krajach.

Największą ozdobą spotkania była wystawa 
prac malarskich „Malowane wersy”, na której wy-
stawione zostały prace uczniów Szkoły Artystycznej 
w Jałowienach. Tematem rysunków dzieci były 
dzieła Henryka Sienkiewicza. Młodzi artyści wyra-
żali w nich swoje emocje i ukazywali wyobrażenia 
czasów i zdarzeń opisywanych w historycznych 
powieściach. Obrazy były pełne światła, wyraziste 
i malownicze.

Otwarciu wystawy towarzyszyły dźwięki skrzy-
piec i akordeonu oraz piękne głosy grupy wokalnej 
„Aria”. Wyrażamy wdzięczność dyrektorowi Szkoły 
Artystycznej Daniele Bodorin oraz opiekunom mło-
dych artystów: Ninie Popescu i Wiktorowi Guțu oraz 
Julii Matei, Wiktorowi Onișor, Walentynie Nicolescu 
i Annie Timciuc.

Nasze spotkanie było rejestrowane dla programu 
telewizyjnego „Pod jednym niebem”, które było emi-
towane pod koniec czerwca w telewizji mołdawskiej. 
Wszyscy uczestnicy i goście naszej artystyczno-
-literackiej podróży byli bardzo zadowoleni. Nam, 
pracownikom biblioteki sprawiły radość zarówno 
przygotowania jak i sukces imprezy, wszak sam 
Sienkiewicz w powieści Quo vadis pisał: „Szczęście 
jest tam, gdzie człowiek pragnie je zobaczyć”.

Oksana Andriejew,
dyrektor biblioteki
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skupiskach mniejszości polskiej, na przykład  
w Kiszyniowie, powstawały szkoły polskie, w których 
językiem obowiązkowym – obok rumuńskiego – 
był język polski [E. Walewander 1995: 67].

Autonomia, jaką cieszyli się Polacy, sprawiała, 
że przedstawiciele innych narodowości, nieposia-
dających takich przywilejów, nie zawsze życzliwie 
odnosili się do osób narodowości polskiej. W swoich 
wspomnieniach Józef Kokoszyński, żyjący w ru-
muńskiej Mołdawii, pisał, że często był przezywany  
i bity przez kolegów pochodzenia rosyjskie-
go, którzy stanowili większość w Kiszyniowie  
[J. Kokoszyński 1995: 17]. W jego rodzinie bardzo 
dbano o zachowanie tradycji polskich i pamięci  
o powstaniach. To przywiązanie do polskości było 
źle odbierane przez mniejszość rosyjską.

Obcowanie Polaków z przedstawicielami innych 
mniejszości nie miało tylko negatywnego wymia-
ru. Wspólna koegzystencja tak wielu narodów  
w tym regionie wpływała na przenikanie się różnych 
wzorców kulturalnych i wykształcenie się licznych 
płaszczyzn porozumienia. Często w jednym domu 
przenikały się różne tradycje i religie, mówiono  
w różnych językach. W ten sposób kontynuowano 
tradycje tolerancji praktykowane w guberni besa-
rabskiej imperium rosyjskiego.

MAKOWIECCY
Ciekawymi źródłami do dziejów polskiej mniej-

szości w Besarabii są różnego rodzaju pamiętniki. 
Wśród nich jednymi z najważniejszych są wspo-
mnienia Stanisława Makowieckiego zatytułowane: 
Mamałyga, czyli słońce na stole [S. Makowiecki 
1976]. Są to wspomnienia autora z lat dzieciń-
stwa. Makowiecki wywodził się z polskiej rodziny 
osiedlonej w Besarabii. Jego pamiętniki stanowią 
bezcenne źródło do poznania malowniczego wie-
lonarodowościowego świata Besarabii początku 
XX w., w tym zwłaszcza problemów związanych  
z tożsamością zamieszkujących go przedstawicieli 
różnych narodów. Autor przedstawił w nim wiele 
osób ze swojego otoczenia, ich zachowania, poglą-
dy i postawy. Ukazał symbiozę obyczajów i kultur: 
polskiej, mołdawskiej, rumuńskiej i rosyjskiej.

W tym pamiętniku czytelnikowi ukazuje się 
obraz różnych narodów widziany oczami dziecka.

Autor Mamałygi urodził się w 1906 roku w Ska-
janach, w małej besarabskiej wiosce. Był synem 
dzierżawcy majątku rolnego w tej wsi – Leona –  
i jego żony Marii [S. Makowiecki 1976: 13].

O rodzinie samego autora nie wiemy wiele.  
W pamiętniku przedstawione zostały jedynie 
wzmianki o pochodzeniu ojca. Jego rodzinny dom 
znajdował się w Galicji, nad Dniestrem niedaleko 
Zaleszczyk. Opuścił go w poszukiwaniu pracy  

i lepszego życia dla siebie. Wyruszył do wuja  
w Tyrnowie. Tam zaczął pracować tak, jak inni 
mieszkańcy tej posiadłości. Po śmierci wuja prze-
niósł się do Frasinia, a potem do Skajan, gdzie 
wydzierżawił ziemię i osiadł na stałe [S. Makowiecki 
1976: 118-120]. Matka Makowieckiego pochodziła 
z Wołynia. Do Besarabii przyjeżdżała w odwiedzi-
ny do właściciela Komarowa. Była jego bratanicą 
[S. Makowiecki 1976: 14]. Leon i Maria poznali 
się podczas jednej z jej wizyt u wujostwa. Młodzi 
zakochali się w sobie i pobrali się. Osiedlili się  
w Besarabii, stając się elementem wielonarodo-
wościowej mozaiki tego regionu. Stanisław spędził  
w tej części świata praktycznie całe swoje dzieciń-
stwo. Po wojnie, a dokładniej w 1920 roku, wraz  
z ojcem, ciotką Modzią i jej córką Lolą wyjechał do 
Polski. Tam czekała na nich jego matka, która od 
1914 roku przebywała w Zakopanym, doglądając 
budowy rodzinnej willi „Mak” [S. Makowiecki 1976: 
250].

MAMAŁYGA
Dom Makowieckich można uznać za bardzo 

charakterystyczny dla rosyjskiej Besarabii. Mie-
szało się w nim wiele różnych narodowości m. in. 
Polacy, Rosjanie, Mołdawianie. Przenikanie się 
różnych kultur i języków wpływało na zacieranie 
się poczucia tożsamości narodowej, zwłaszcza 
wśród młodego pokolenia jego mieszkańców.  
W rodzinach, które funkcjonowały w taki sposób, 
wykształcił się specjalny model zachowań. Przede 
wszystkim najważniejsza była dla nich tolerancja  
i szacunek dla innych tradycji, religii i kultur. Po-
zwalało to członkom tych rodzin na wybór ich wła-
snych, indywidualnych dróg życiowych, bez obawy 
o reakcje najbliższych.

Oprócz Makowieckich w ich domu mieszkali 
inni krewni i znajomi. Istotną postacią w domu była 
siostra ojca – Modzia – wraz z córką.

Na stałe zamieszkiwali tam również krewni ojca; 
Władysława i Julian. Autor Mamałygi zwracał się 
do nich per „babcia” i „dziadek”, mimo, że nie byli 
jego dziadkami. Należy w tym miejscu podkreślić, 
że oboje byli Polakami i pochodzili z Galicji. Razem 
z Makowieckim mieszkał także stepun Asłan, który 
doglądał gospodarstwa, oraz jego syn Munio, który 
kierował pracami rolnymi [S. Makowiecki 1976: 13]. 
Do domowników zaliczano również nauczycieli 
młodego Makowieckiego. Częstymi gośćmi Skajan, 
a w praktyce także członkami rodziny, byli córka 
Asłana Aurelia Asmanowa wraz z synem Miszą. Ten 
ostatni był towarzyszem dziecięcych zabaw Stasia. 
W końcu należy wymierać Teofila Antonowicza, wła-
ściciela majątku w Tyrnowie, oraz mamkę i nianię 
Stasia – Popowiczkę, z pochodzenia Mołdawiankę.

POLACY W BESARABII
w

w

musiały zbudować praktycznie od podstaw cały 
system administrowania regionem. Polacy często 
posiadali w tym zakresie odpowiednie wykształce-
nie. Istotne było też i to, że Polacy bardzo chętnie 
przyjmowali propozycje osiedlenia się w Besarabii. 
Mogli tam m. in. swobodnie nabywać ziemię, co było 
poważnie ograniczone w guberniach zachodnich 
imperium. Ponadto przesiedleńcy otrzymywali 
znaczne ulgi, na przykład długoletnie zmniejszenie 
kwot podatkowych [W. Funika 1995: 64]. Dla nich 
Besarabia stała się idealnym miejscem do budowy 
swojego życia od nowa, po niespokojnym okresie 
wojen napoleońskich.

Następny etap wzmożonej emigracji Polaków 
na ten teren związany był z emigracjami popowsta-
niowymi. Besarabia stanowiła taką część Imperium 
Rosyjskiego, w której nie musieli obawiać się repre-
sji władz. Wyjazdy miały charakter osadniczy. Ich 
celem była poprawa warunków bytowych Polaków, 
których popowstaniowe represje dotknęły głównie 
w zakresie ekonomicznym. Wzmożony przypływ 
ludności polskiej nastąpił w latach 1840-1863.  
W tym czasie zmieniło się podejście władzy carskiej 
do przybywającej tu ludności. Okres ulg dla nowych 
osadników skończył się. Jawne represje były słab-
sze niż w Królestwie Polskim, ale wzmogła się dzia-
łalność tajnych służb. Najwięcej Polaków przybyło 
jednak po 1863 roku. Grupowali się zasadniczo ze 
zubożałej szlachty i chłopów [W. Funika 1995: 75]. 
Rozpoczęli trzeci i ostatni etap napływu ludności 
polskiej, trwający nieustannie do 1918 roku.

POLSKA MNIEJSZOŚĆ
Besarabia stanowiła jedną z zachodnich guber-

ni imperium rosyjskiego. Jej stolicą był Kiszyniów. 
Gubernia składała się z siedmiu powiatów: cho-
cimskiego, jasskiego, kiszyniowskiego, sorockie-
go, benderskiego, akermańskiego i izmailskiego  
[W. Funika 1995: 62-63]. Polacy zamieszkiwali 
głównie powiaty chocimski i kiszyniowski. Jako 
mniejszość narodowa zostali po raz pierwszy 
uwzględnieni w spisie ludności zorganizowanym  
w 1844 roku. Prawdopodobnie brali w nim udział 
sami mężczyźni [W. Funika 1995: 67]. Spis wykazał, 
że Polaków zamieszkujących Besarabię było około 
833 [W. Funika 1995: 85, tabela nr 1]. Analizując 
kolejny spis ludności z roku 1863, zauważyć można 
tendencję wzrostową wśród emigrantów polskiego 
pochodzenia. Zgodnie z zachowanymi danymi  
w guberni besarabskiej było wówczas 916 osób na-
rodowości polskiej [W. Funika 1995: 85, tabela nr 2].

Polacy osiedlali się w głównej mierze na tere-
nach wiejskich. Około 40 % emigrantów wybierało 
za miejsce zamieszkania miasta. Stanowili oni 
zasadniczo trzon administracji guberni. Zatrudnieni 

byli głównie w Sorokach i Orgiejowie [W. Funika 
1995: 71]. Polacy prowadzili również prywatne 
interesy, skupiając się głównie na handlu. Polacy 
aktywnie działali na rzecz zachowania swojej toż-
samości. W ten sposób kontynuowali ideę walki  
z zaborcą, realizując ją z dala od ojczyzny. W prze-
ciwieństwie do zbrojnych wystąpień na obszarze 
Królestwa Polskiego, w Besarabii działalność ta 
przybrała charakter walki na płaszczyźnie spo-
łecznej i edukacyjnej. Polacy walczyli o powstanie 
organizacji, których celem byłoby nauczanie, szcze-
gólnie ich dzieci, języka polskiego oraz integracja 
mniejszości. Ich działania uwieńczone zostały czę-
ściowym sukcesem. Nie ulega wątpliwości fakt, że 
do I wojny światowej polska mniejszość była jedną 
z najlepiej zorganizowanych grup narodowych za-
mieszkujących Besarabię. Nie uchroniło to jednak 
jej od negatywnych efektów zamieszkiwania z dala 
od ojczyzny, w wieloetnicznym środowisku.

W GRANICACH RUMUNII
Sytuacja Polaków, jak i całej Besarabii, diame-

tralnie zmieniła się po roku 1918. Olbrzymi wpływ 
miała na to rewolucja bolszewicka i przegrana  
w I wojnie światowej przez Rosję. Terytorium Be-
sarabii zostało wówczas włączone do Królestwa 
Rumunii [J. Demel 1986: 356]. Już w 1917 roku 
ludność rumuńska zorganizowała prorumuńską 
Radę Kraju, która podjęła decyzję o przyłączeniu 
Besarabii do państwa rumuńskiego [M. Willaume 
2004: 86]. Rada nie miała poparcia większości 
mieszkańców tego regionu, mimo to, w grudniu 
1918 roku władze w Bukareszcie zdecydowały  
o włączeniu nowego regionu do Królestwa. Besa-
rabia została pozbawiona autonomii, którą posia-
dała jako gubernia rosyjska. Władze rumuńskie nie 
reagowały na protesty mieszkańców tego regionu, 
którzy domagali się jej przywrócenia i przeprowa-
dzenia głębokich reform [M. Willaume 2004: 86].

Zmiana sytuacji prawnej Besarabii wpłynęła 
na warunki życia narodów zamieszkujących ten 
obszar, w tym również mniejszości polskiej. W tym 
zakresie decydujące okazało się porozumienie  
z 1921 roku między II Rzeczpospolitą a Kró-
lestwem Rumunii. Na mocy tego układu be-
sarabskim Polakom zagwarantowano prawa 
przysługujące mniejszościom narodowym [M. Wil-
laume 1981: 58]. Bardzo duża część polskiej 
społeczności rozważała powrót do odradzającej 
się Rzeczpospolitej. Wielu z nich w ciągu kilku 
pierwszych lat po zakończeniu I wojny światowej 
zdecydowało się na powrót do niepodległego 
kraju. Ludność polska, która została w Besarabii, 
zaczęła jeszcze aktywniej działać na rzecz zacho-
wania języka i kultury polskiej. W największych 

POLACY W BESARABII
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nich Besarabia była ojczyzną i nie wyobrażali sobie 
jak można byłoby żyć w innym miejscu. Staś czuł 
się związany z najbliższą okolicą, znaną mu z okre-
su dzieciństwa – Skajanami, Tyrnową. W chłopcu 
wykształciło się poczucie przynależności do ziemi, 
na której mieszkał. Z łatwością odnajdował się też 
w wieloetnicznym środowisku. Jest przykładem, 
częstego w Besarabii, porzucania polskości jako 
efektu życia w wieloetnicznym środowisku.

W tak funkcjonującym domu jak u Makowiec-
kich bardzo łatwo było utracić poczucie tożsamości 
narodowej. Wpływała na to wspomniana wieloję-
zyczność rodziny. To język sprawia, że czujemy 
przynależność do konkretnego narodu. Ponadto 
język pełni bardzo ważną funkcję integracyjną w ży-
ciu codziennym. Można stwierdzić, że w Besarabii 
posługiwanie się językiem polskim było synonimem 
tożsamości polskiej. Najtrudniej było utrzymać toż-
samość językową w miejscowościach, w których 
Polacy nie tworzyli zwartych skupisk. Utrzymanie 
kontaktów z językiem polskim i nauka tego języka 
w szkołach była możliwa jedynie w większych miej-
scowościach, na przykład w Kiszyniowie.

Czynnikiem, z którym identyfikował się naród 
była religia. W majątku Makowieckich nie było 
jednej określonej religii, którą wyznawaliby wszy-
scy członkowie rodziny. W Skajanach próbowano 
połączyć zwyczaje prawosławne i katolickie. Poza 
tym Makowieccy podczas świąt nie zwracali uwagi 
na to, kto jakiej był wiary i często przy świątecznym 
stole zasiadali przedstawiciele różnych wyznań, 
a także niewierzący [S. Makowiecki 1976: 178]. 
Polacy w większych miejscowościach, w których 
były kościoły katolickie, kultywowali życie religijne 
w duchu katolickim. W Skajanach, jak i w pobli-
skiej okolicy, nie było kościoła katolickiego, stąd 
też Makowieccy chodzili zazwyczaj do cerkwi. Nie 
pozostało to bez wpływu na ich życie religijne.

Kolejnym elementem, który składał się na po-
czucie tożsamości była historia, związana z pocho-
dzeniem przodków. Pamięć o przodkach była silna 
w środowiskach, w których Polacy tworzyli zwarte 
osadnictwo, na przykład w Styrczy czy Słobodzie 
Raszkowskiej [J. Derlicki 2003: 179]. W rodzinie 
Makowieckich zabrakło osoby, która zadbała  
o przekazywanie historii młodszym pokoleniom. 
Tradycyjnie osobą taką powinien być najstarszy 
członek rodu. W domu Makowieckich najmocniej do 
tej tradycji przywiązana była Władysława. Nie miała 
jednak na tyle dużego autorytetu wśród domowni-
ków, by narzucić innym swój światopogląd. Stąd 
też m. in. w domu Makowieckich nie troszczono się 
zbytnio o historię przodków.

Rodzina Makowieckich była otwarta na zmiany  
i świadomie wybrała życie w wieloetnicznej społecz-

ności. Identyfikowali się z najbliższą okolicą i trak-
towali ją jak własną, jedyną ojczyznę, szczególnie 
Staś, który tam się urodził. Podobnie zachowywali 
się Polacy, którzy mieszkali w większych, bardziej 
zróżnicowanych pod względem etnicznym miej-
scowościach lub z dala od większych zwartych 
grup osadnictwa polskiego. W takich warunkach 
ludzie łatwo zapominali o swoich korzeniach i żyli 
w oderwaniu od przeszłości. Tożsamość narodową 
traktowali jako przynależność do najbliższej okolicy. 
„Utożsamiali się” ze stemplem w paszporcie jaki 
posiadali. Inaczej postępowali Polacy mieszkający 
w wioskach, w których stanowili większość miesz-
kańców. Oni z trudnością ulegli asymilacji lub wręcz 
zjawisko to wcale wśród nich nie zachodziło. Stwo-
rzyli zamknięte kolonie, w których funkcjonowali  
w przywiązaniu do tradycji ojców. W skali całej Be-
sarabii stanowili jednak zdecydowaną mniejszość.

Polacy mieszkający w Besarabii borykali się  
z wieloma problemami. Przyczynił się do tego rząd 
rosyjski, który od końca XIX wieku prowadził po-
litykę unifikacji społeczeństwa. Pomimo młodego 
wieku, Stanisław Makowieckiego potrafił dostrzec 
pewne zasadnicze objawy tej polityki. W swoich 
wspomnieniach w doskonały sposób opisał barw-
ną krainę, w której przyszło mu żyć. Skupił się 
zawłaszcza na swojej rodzinie. Makowieccy stano-
wili idealny przykład dla obserwowania problemów 
utraty tożsamości wśród przedstawicieli kolejnych 
pokoleń. O ich losie nie zdecydowali oni sami,  
a historia i warunki w jakich przyszło im żyć. I woj-
na światowa, rewolucja bolszewicka i powstanie  
II Rzeczpospolitej sprawiły, że Makowieccy opuścili 
gościną Besarabię i wyjechali do Polski. W ten 
sposób przerwany został proces, który objął ich 
po osiedleniu się w tej najbardziej na południowy 
wschód wysuniętej rosyjskiej guberni. Dzieje Mako-
wieckich w nowych warunkach stały się wstępem do 
kolejnych części wspomnień Stanisława Makowiec-
kiego – Ze stepów w Tatry i Nad Pełtuńą i Mozą.
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POLACY W BESARABII
w

Mieszkańcy domu w Skajanch w przeróżny 
sposób przystosowali się do funkcjonowania  
w Besarabii. Można w ich zachowaniu odnaleźć 
odwzorowanie różnych modeli zachowań Polaków, 
którzy mieszkali w guberni besarabskiej. Różne 
środowiska miały bowiem odmienne podejście 
do wielokulturowości tego regionu. Pierwszy 
wzór zachowań charakteryzował osoby, którym 
najtrudniej było żyć w wieloetnicznej Besarabii. 
Nie chcieli oni utracić poczucia tożsamości naro-
dowej, która była wyznacznikiem ich osobowości.  
W domu Makowieckich taką postawę reprezento-
wała Władysława, która nie potrafiła się odnaleźć 
w tak różnorodnym środowisku. Największym 
problemem dla niej, jak i dla wielu Polaków, któ-
rzy tam się osiedlali, był brak znajomości języka 
rosyjskiego. Władysława mówiła wyłącznie po 
polsku i gdy domownicy rozmawiali po rosyjsku 
automatycznie nie brała udziału w dyskusjach, 
czym była często poirytowana. „Babcia” była gor-
liwą katoliczką, która dążyła do podtrzymywania 
w Skajanach tej religii jako jedynej wyznawanej 
przez wszystkich domowników. Skutki jej postę-
powania były jednak odwrotne. Była osobą, która 
wykazywała się nietolerancją i sama czuła się 
wyobcowana. Krytykowała otoczenie, w którym 
mieszkała, a szczególnie nie lubiła niani Stasia 
Popowiczki, nazywając ja „ciemną Mołdawianką” 
[S. Makowiecki 1976: 79].

 Odmienny model zachowań w domu Mako-
wieckich reprezentował Leon, który odnosił się  
z tolerancją do miejsca, w jakim przyszło mu żyć  
i do innych mieszkańców Besarabii, z którymi na co 
dzień się spotykał. Jego dom był otwarty dla każdego 
gościa, nie ważne jakiej byłby on narodowości. Leon, 
przybywając do Besarabii, wiązał z nią olbrzymie 
nadzieje, gdyż widział w niej najlepsze miejsce dla 
siebie i swojej rodziny. Ojciec Stasia był przywiązany 
do ziemi i czuł się członkiem wieloetnicznej społecz-
ności. Wiele wysiłku włożył w to, by przystosować 
się do warunków, w jakich przyszło mi żyć.

Decyzja o osiedleniu się Marii Makowieckiej 
w Besarabii była kierowana tym, że poznała tam 
swojego męża i założyła rodzinę. Maria często 
opuszczała Besarabię i przebywała w Zakopanem. 
Nie służył jej suchy klimat Besarabii. Jej częste 
podróżowanie i przebywanie w otoczeniu różnych 
narodowości sprawiło, że szybko przywykła do 
wieloetnicznego otoczenia.

PRZYCZYNY
Inny stosunek do mniejszości narodowych 

miał syn Marii i Leona, Stanisław. Urodził się  
w Besarabii. Wychował się w wieloetnicznym śro-
dowisku. Jego towarzyszami zabaw byli Rosjanie  
i Mołdawianie. Dzieci z jego otoczenia nie zwracały 
uwagi na różnice wynikające z przynależności do 
konkretnego narodu czy z wyznawanej religii. Dla 

POLACY W BESARABII

 � Grupa rodzinna w Komarowie; na pierwszym planie mały Staś Makowiecki, jego matka, babcia i dziadzio Włydysław-
scy (1911 r.)
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AKTUALNOŚCI

26 czerwca odbył się drugi koncert, tym razem 
muzyki klasycznej. Na scenie Teatru Letniego wy-
stąpiła orkiestra Filharmonii Narodowej pod batutą 
znanego mołdawskiego dyrygenta Mihaila Agafiţa, 
która wykonała utwory kompozytorów polskich, nie-
mieckich, a także mołdawskich. Mogliśmy usłyszeć 
poloneza Michała Kleofasa Ogińskiego „Poże-
gnanie Ojczyzny”, walce Wojciecha Kilara (z filmu 
„Trędowata”, z filmu „Pan Tadeusz” i z filmu „Ziemia 
Obiecana”), koncert na skrzypce Henryka Wie-
niawskiego (wykonany brawurowo przez młodego, 
jedenastoletniego solistę, Stefana Gabriela Luţa)  
i oczywiście Chopina – walca z baletu „Chopinia-
na”.

Z niemieckiego repertuaru zagrano utwory Lu-
dwiga van Beethovena, Johannesa Brahmsa, ale 
również wspólne dzieło Hansa Zimmera i Klausa 

Badelta – fragment ścieżki dźwiękowej do filmu 
„Gladiator”. Sopranistka Tatiana Costiuc wykonała 
Arię Królowej Nocy z opery „Czarodziejski Flet” 
Wolfganga Amadeusza Mozarta.

Publiczność owacyjnie przyjęła utwory rodzi-
mych kompozytorów. Zabrzmiał wspaniały walc 
Eugena Dogi z rosyjskiego filmu „Moj laskowyj  
i nieżnyj zwier”, nagrany przez mołdawskiego re-
żysera Emila Loteanu („Jutrzenka” 4/2013 – red.) 
wg opowieści A. Czechowa „Dramat na polowaniu”. 
Znakomity kompozytor E. Doga zaszczycił koncert 
swoją obecnością. 

Również Ştefan Negura, solista wykonujący 
mołdawskie melodie na fletni Pana, zachwycił słu-
chaczy, którzy oba występy oklaskiwali na stojąco.

źródła: http://kiszyniow.msz.gov.pl/
http://www.infotag.md/

 � Koncert plenerowy „Diplomaţie pe note” w Teatrze Letnim w Parku Valea Morilor

 � Liryczne tematy i zaskakujące 
improwizacje w wykonaniu  
Igora Znatokova

Obchody 25-lecia Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie  
i 170. rocznicy urodzin Karla Schmidta

Ambasada RP i Ambasada Niemiec w Kiszyniowie wspólnie świętowały 25-lecie podpisania 
Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie i Przyjaznej Współpracy oraz 170. rocznicę urodzin Karla Schmidta, 
burmistrza Kiszyniowa pochodzenia polsko-niemieckiego.

AKTUALNOŚCI

Owacje dla orkiestry z Elbląga
Jubileuszowa XXV edycja Międzynarodowego Festiwalu „Zilele Muzicii Noi” była zainaugurowa-

na koncertem Dni Muzyki Polskiej, który odbył się 4 czerwca br. w Sali Organowej w Kiszyniowie. 

Muzycy Elbląskiej Orkiestry Kameralnej wystą-
pili na Festiwalu „Zilele Muzicii Noi” – jednym z naj-
ważniejszych wydarzeń artystycznych w Mołdawii. 
Każdego roku w festiwalu uczestniczą znakomici 
artyści z całego świata, którzy prezentują dzieła 
muzyki współczesnej.

Koncert odbył się w Sali Organowej, która jest 
wiodącą instytucją kultury i sztuki Republiki Mołda-

wii. Kameralistom, pod batutą Pawła Kotli, towa-
rzyszył fagocista Arek Adamczyk. Artyści wykonali 
znakomite utwory polskich kompozytorów, między 
innymi: H. M. Góreckiego, A. Panufnika, W. Kilara 
i W. Lutosławskiego. 

Zgromadzona widownia nagrodziła artystów 
owacjami na stojąco. 

źródło: www.dziennikelblaski.pl

Z tej okazji Ambasadorowie Artur Michalski  
i Ulrike Knotz wzięli udział w konferencji prasowej  
w siedzibie agencji INFOTAG, udzielili też wywiadów 
dla telewizji Moldova 1 (program „Moldova in Direct”) 
oraz dla mołdawskiej sekcji radia Wolna Europa.

Podczas konferencji prasowej Ambasador RP 
Artur Michalski powiedział, że „traktat o dobrym 
sąsiedztwie pomiędzy Polską a Niemcami jest 
dowodem tego, że na tym świecie nie ma nic 
niemożliwego, w tym dla dwóch krajów mających 
w swojej historii smutne karty historyczne”. Amba-
sador Niemiec Ulrike Knotz podkreśliła, że traktat, 
podpisany 25 lat temu, ma bardzo ważne znaczenie 
w stosunkach dwustronnych jak również w realizacji 
wspólnych projektów europejskich. 

24 czerwca, na skwerze przed Filharmonią Na-
rodową Mołdawii, gdzie znajduje się popiersie Karla 

Schmidta, burmistrza Kiszyniowa w latach 1877-
1903, odbyła się oficjalna uroczystość ze złożeniem 
kwiatów, a od 19:00 – koncert jazzowy. Wystąpili: 
orkiestra jazzowa Akademii Muzyki, Teatru i Sztuki 
Pięknej, Jazz Band Univox, Oleg Negruţa, wybitny 
mołdawski kompozytor, Igor Znatokov – mistrz 
saksofonu, Marian Stîrcea, Nadejda Volk, Elena 
Buga. Publiczność owacyjnie przyjęła muzyków. 

Szalejące nuty, które wypełniły uliczki przy 
Filharmonii, przykuwały uwagę przypadkowych 
przechodniów i gości pobliskich kawiarenek. Per-
fekcyjne solówki i kakofonie wirujących dźwięków 
zelektryzowały przybyłych – świadomie i nieświa-
domie – słuchaczy. Swoista dramaturgia koncertu 
pod gołym niebem sprawiła, że widownia wezwała 
muzyków do wykonania bisu. Brawa długo nie mil-
kły. Koncert trwał do późnego wieczoru.
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Cóż, przeleciał mój pierwszy rok magisterki  
w Warszawie. Gdy pojechałam studiować na najlep-
szą uczelnię w Polsce, w dodatek do polskiej grupy, 
mówiono mi, że jestem wariatką. – „Przecież nie 
znasz dobrze języka polskiego?! Jak zamierzasz 
studiować w tym języku?” Ale ja zawsze wiedziałam – 
jeśli bardzo czegoś chcesz, na pewno osiągniesz 
swój cel. Musisz tylko trochę się postarać.

W zeszłym 2015 roku skończyłam studia  
w Odessie i planowałam złożyć dokumenty na 
Uniwersytet Warszawski, kierunek dokumentalisty-
ka (film dokumentalny). Niestety, przez to, że źle 
zrozumiałam, jaki jest ostateczny termin rekrutacji 
na studia, nie zdążyłam złożyć wymaganych do-
kumentów na czas. Napisałam jednak do komisji 
rekrutacyjnej z prośbą o pozwolenie mi złożenia 
dokumentów, mimo że przegapiłam ostateczny 
termin rekrutacji na studia. Przegapiłam przez to, 
że długo czekałam na dyplom, a później na jego 
apostil. W końcu pozwolono mi złożyć dokumenty, 
po czym zaproszono na egzamin wstępny. Tego 
się bałam bardziej, niż samych studiów w obcym 
kraju oraz w obcym języku. Jak się później okaza-
ło, niepotrzebnie się tego obawiałam. Na stronie 
Uniwersytetu znalazłam przykładowe pytania, które 
głównie dotyczyły dziennikarstwa, przygotowałam 
się i napisałam egzamin. Dostałam nawet 80 pkt. 
ze 100 możliwych. Wyobrażacie to sobie? Do te-
raz zastanawiam się, jak mi się to udało, ale chęć 
dostania się na UW była widocznie silniejsza od 
wszystkiego.

Często słyszę pytania, jak to jest studiować 
1000 km od domu, nie mając blisko przyjaciół  
i rodziny, na dodatek posługując się językiem obcym. 

Na początku czułam pewien dyskomfort, po-
nieważ krępowałam się cokolwiek powiedzieć, ale 
mimo wszystko starałam się wykonywać trudne 
zadania. Pamiętam, jak na lekcji w październiku 
wykładowca zapytał się, kto chciałby przygotować  
i zaprezentować grupie informację o jednym pol-
skim reporterze. Ja się zgłosiłam. Nie mogę prze-
kazać tego wzroku mojego wykładowcy, ale w jego 
oczach było widać największe zaskoczenie. – „Pani 
jest pewna, że da radę?” – zapytał mnie wykładow-
ca. Twardo stwierdziłam: „Tak”. Na następną lekcję, 
kiedy zaprezentowałam przygotowaną informację, 
wykładowca zaczął klaskać, po czym powiedział, 
że po pierwsze bardzo się cieszy, że „Pani już le-

piej mówi po polsku”. Trudno uwierzyć, że jeszcze 
miesiąc przed tym ledwie łączyłam słowa w jedno 
zdanie.

Trudne zadania są ciekawe dlatego, że nie są 
łatwe. Nie dadzą Ci się znudzić. Studia w Polsce 
wymagają wysiłku, ale naprawdę są bardzo cieka-
we i wiele dają. Gdy trafiasz w ściany UW, od razu 
czujesz inny klimat, inny poziom. Tu studenci są 
zaangażowani w praktyczne zajęcia bardziej niż  
w teorię. W sumie tak ma być, przecież chyba 
starczy teorii z 4 lat licencjatu.

Mimo wszystko, studiować tu jest łatwiej, 
ponieważ prawie wszystko robi się w grupach 
(dwuosobowych bądź 20-osobowych), a studen-
ci są bardziej otwarci i ambitni, niż moi koledzy  
z poprzedniej uczelni. Oczywiście, niemały wpływ 
na to mają wykładowcy, którzy zachęcają nas do 
wykonywania ciekawych projektów, w tym poza 
terenem Uniwersytetu.

Studenci są niby tacy podobni, a jednak bardzo 
się różnią – jesteśmy Słowianami, ale z różnych 
kultur. Pamiętam, jak weszłam pierwszy raz do 
grupy. Wtedy nikt jeszcze nikogo nie znał, nikt nie 
wiedział, że jestem cudzoziemką; spróbujcie sobie 
wyobrazić: gdy patrzysz na jakąś osobę i wasz 
wzrok się spotka – oboje się do siebie uśmiechacie. 
Patrzysz na kolejnego kolegę, znów się wymienia-
cie uśmiechami – prawdziwa „sztafeta uśmiechów”. 
To naprawdę poprawia humor.

Wyzwania budują charakter, więc warto się sta-
rać i podejmować trudne zadania, dążyć ku swoim 
celom i marzeniom. Pamiętajcie, że w życiu nie ma 
nic niemożliwego!

Z pamiętnika studenta

MARZENIE, KTÓRE SIĘ SPEŁNIŁO

INFORMACJA

KSENIA HARCIUC – urodziła się w Kiszyniowie, studiowała w Odessie, obecnie studiuje dokumentalistykę 
na Uniwersytecie Warszawskim. Aktywna działaczka kiszyniowskiej organizacji Liga Polskich Kobiet.
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Poznajcie się Poznajcie się

Bam… bam… bam…
Donośnie i dźwięcznie woła dzwon: „HO-LO-

KAUST”, a potem boleśnie i cicho wzdycha: „hoo- 
loo-kaust”… 

Niemcy przychodzili codziennie, przeglądali 
dokumenty, ojciec odpowiadał im coś po niemiec-
ku, odchodzili, patrząc z niedowierzeniem na mnie  
i na mamę… Jedzenia było wciąż mniej i mniej… 
Drżałam i płakałam ze strachu i głodu, ale obok była 
moja mama, która zapewniała mnie, że to wszystko 
minie, że będziemy żyć… 

I nadszedł fatalny dzień. Siedzieliśmy przy sto-
le, kiedy usłyszeliśmy na zewnątrz głośne krzyki. 
Ojciec wyjrzał przez okno spoza zasłony. Potem 
chwycił mnie i mamę i pociągnął do sąsiedniego 
pokoju. Tam odsunął szafę, za nią była wnęka, do 
której się schowałyśmy. Ojciec, mówiąc, że nas 
kocha, zasunął szafę. Matka mocno przytuliła 
mnie do siebie. Siedziałyśmy cichutko. Po kilku 
chwilach Niemcy wtargnęli do naszego domu. 
Krzyczeli na ojca, on starał się coś wyjaśniać, ale 
wystrzał przerwał jego słowa. Mama zakryła mi 
usta. Potem słyszałam, jak chodzili po mieszkaniu 
i znowu strzelali… Przestrzelili szafę, za którą się 
schowałyśmy. Odeszli. Poczułam, jak ręka mamy 
osłabła. Wyszeptała: „Uciekaj… Nie poddawaj 

Дон... дон... дон...
Раскатисто и гулко выдыхает колокол: «ХО-

ЛО-КОСТ», а затем изранено и тихо: «хооо-лоо-
кост»...

Немцы приходили изо дня в день, проверяли 
документы, отец отвечал им что-то на немецком, 
они уходили, недоверчиво глядя на меня и маму… 
Еды было все меньше и меньше… Страх и голод 
заставлял меня дрожать и плакать, но рядом была 
моя мама, которая убеждала меня в том, что все 
обойдется, что мы будем жить…

И роковой день настал. Мы сидели за столом, 
когда услышали на улице громкие крики. Отец вы-
глянул в окно, из-за шторы. Затем схватил маму 
и меня и потащил в соседнюю комнату. Там он 
отодвинул шкаф, за ним был проем, в котором мы 
спрятались. Сказав, что любит нас, он задвинул 
шкаф. Мама крепко прижала меня к себе. Мы 
сидели очень тихо. Через несколько минут немцы 
ворвались в нашу квартиру. Они кричали на отца, 
он пытался им что-то обьяснить, но выстрелы пре-
рвали его слова. Мама закрыла мне рот. Потом 
я слышала, как они ходили по квартире и снова 
стреляли… Они расстреляли шкаф, за которым 
мы с мамой прятались. И ушли. Я почувствовала, 
что рука мамы ослабла. Мама прошептала мне: 

Możemy z przekonaniem powiedzieć, że w każdym polonijnym środowisku jest zdolna i utalento-
wana młodzież, której twórczość zawsze staramy się prezentować na naszych łamach. Zapraszamy 
rodziców, nauczycieli, kierowników artystycznych, a przede wszystkim – młodych Polonusów do 
udziału w naszej stałej rubryce „POZNAJCIE SIĘ”! 

się… Pamiętaj, jesteś Żydówką, a to znaczy, że 
jesteś silna duchem! Zawsze będę przy tobie… 
Posiedź jeszcze trochę tutaj, a potem spróbuj od-
sunąć szafę i wyjdź…”. To były jej ostatnie słowa. 
Z jej brzucha ciekła krew. Zaczęłam bezgłośnie 
płakać, łzy leciały strumieniem. Tak bardzo nie 
chciałam, żeby mama umierała! Ale ona umarła… 

Zrozumiałam, że zostałam sama, łzy płynęły  
i płynęły… W głowie dźwięczał głos mamy: „Ucie-
kaj!” Z trudem odsunęłam szafę. Mama upadła na 
podłogę nieżywa… Usiadłam obok i płakałam… 
Kiedy już zabrakło łez, wyszłam na ulicę. Wszędzie 
leżała rozrzucona odzież, papiery, książki i zabici 
ludzie. Szłam i z przerażeniem na to wszystko 
patrzyłam. Na skrzyżowaniu zobaczyłam kolumnę 
ludzi, których konwojowali Niemcy. Oddalali się 
ode mnie. Wtedy zrozumiałam, że trzeba uciekać, 
uciekać bez wytchnienia! 

Tatiana Riewienko
Kiszyniów 

Tłumaczyła na j. polski A. Plutecka

«Беги… Не сдавайся… Запомни, ты – еврейка, 
а значит сильна духом! Я всегда буду рядом… 
Посиди еще немного тут, а потом попробуй ото-
двинуть шкаф и вылезти...». Это были ее послед-
ние слова. Из ее живота текла кровь. Я начала 
плакать молча, слезы лились ручьем. Я так не 
хотела, чтобы мама умирала! Но она умерла... 

Я понимала, что теперь я осталась одна, слезы 
лились и лились… В голове у меня звучал мамин 
голос: «Беги!». Я отодвинула шкаф, мне это уда-
лось с большим трудом, но я смогла. Мама безды-
ханно упала на пол... Я сидела рядом и плакала…  
А когда кончились слезы, решилась выйти на улицу. 
Везде была разброшенная одежда, бумаги, книги 
и убитые. Я шла по улице и с ужасом смотрела на 
все это. На перекрестке я увидела колонну людей, 
которую конвоировали немцы. Она удалялась от 
меня. И тогда я поняла, что надо бежать, бежать 
без остановки!

Татьяна Ревенко
Кишинев

ЭХО ХОЛОКОСТА
                                                                    фрагмент ECHO HOLOKAUSTU

 fragment

Bardzo ważne jest, kiedy młoda osoba ma swój stosunek 
do wydarzeń z przeszłości i teraźniejszości oraz wypowiada go 
artystycznie. Dziś publikujemy fragment wysłanej do redakcji 
pracy TATIANY RIEWIENKO (lat 17), która jest członkiem ki-
szyniowskiego Stowarzyszenia „Polska Wiosna w Mołdawii”. 

W 2016 roku Tatiana brała udział w Międzynarodowym 
konkursie „Pamięć o holokauście” i została jego laureatką. 
Dyplom i nagrodę – tablet – będą wręczone Tatianie pod 
koniec roku, a już teraz gratulujemy jej zwycięstwa! 

KONKURS

POLISH TALENT SUPPORT to projekt skierowa-
ny do młodych artystów polskich mieszkających na 
stałe poza granicami Polski, którzy działają na polu 
mody, fotografii oraz aktorstwa.

MIĘDZYNARODOWY KONKURS AKTORSKI  
DLA OSÓB POLSKIEGO POCHODZENIA

MIĘDZYNARODOWY KONKURS MODY  
DLA OSÓB POLSKIEGO POCHODZENIA

Temat: W ramach konkursu należy zaprojektować 
autorską kolekcję 3-4 sylwetek inspirowanych tematem 
wiodącym „Simpli-city”.

MIĘDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY  
DLA OSÓB POLSKIEGO POCHODZENIA

Temat: W ramach konkursu należy wykonać cykl 3 zdjęć 
inspirowanych tematem wiodącym „Fashion and the city. 
Creative street fashion”.

Szczegółowe zasady udziału w Konkursie  
i informacje o nagrodach do pobrania na stronie 

http://www.ksa.edu.pl/aktualnosci/regulaminy- 
konkursow-aktorstwo-moda-fotografia.html

Akcję stworzyły i realizują Krakowskie Szkoły 
Artystyczne, placówka edukacyjna z 20-letnią historią  
i wieloma międzynarodowymi sukcesami (jako Szkoła 
Artystycznego Projektowania Ubioru, Szkoła Kreatyw-
nej Fotografii, Szkoła Aktorska SPOT, Szkoła Wnętrz  
i Przestrzeni), organizator od 7 lat Cracow Fashion Week.

Polish Talent Support ma na celu promocję i wspar-
cie polskich talentów mody, fotografii i aktorstwa, zarów-
no osób już uznanych, jak i tych dopiero zdobywających 
międzynarodowy rozgłos. Chcemy promować młodych 
artystów mieszkających i działających poza terenem 
Polski.

Mamy nadzieję, że w ten sposób uda nam się 
przyciągnąć z powrotem do kraju część wielomilionowej 
Polonii. A zarazem pokażemy, jak wielu kreatywnych 
artystów mamy na całym świecie.

UWAGA!  Termin zgłoszeń 
do POLISH TALENT SUPPORT 
jest przedłużony do 10 września 2016!

Organizatorzy czekają na projekty z dziedzin:
FASHION       PHOTOGRAPHY       DRAMA



   
3

5
   

   
 J

u
tr

ze
n

k
a 

6
-7

/2
01

6

   
3

4
   

   
J

u
tr

ze
n

k
a 

6
-7

/2
01

6

KURS LETNI / ЛЕТНИЙ КУРС
Часть 2 (начало в номере 5/2016)

Ł ³ – изначально эта буква соответствова-
ла твердому звуку [л], однако в современном 
польском она превратилась в полугласную. 
В транскрипции она остается как [л], но если 
вы хотите быть в ногу со временем, произ-
носить ее нужно как английскую w (начинаем 
произносить у, затем быстро переходим  
к следующему звуку). 

Попробуем читать, пользуясь транскрипцией в скобках и при необходимости заглядывая в наш 
мини-словарик.

[дльа]
[льас]
[льоды]
[бильэт]
[мльэко]
[тэльэфон]
[самольот]
[биольогья]
[литэратура]

[уопата]
[суово]
[зуото]
[гуова]
[игуа]
[уапа]

dla
las
lody
bilet
mleko
telefon
samolot
biologia
literatura

nos
ser
mama
tata
kawa
woda
piwo

wiza
kino
wrona
teatr
ulica
gazeta
apteka

palto
pogoda
benzyna
komputer
tramwaj
konferencja
niebo

[нос]
[сэр]
[мама]
[тата]
[кава]
[вода]
[пиво]

łopata
słowo
złoto
głowa
igła
łapa

ВНИМАНИЕ! Ударение в польском языке, как правило, падает на предпоследний слог слова. 

UCZYMY SIĘ POLSKIEGO UCZYMY SIĘ POLSKIEGO

Ch ch – две буквы – один звук, как 
русский [х]. Часто буквам ch соответствует 
х, а букве h – иногда русское г.

[хымн]
[хороба]
[хальо]
[хумор]
[хотэль] 
[хистория]
[хэрбата]

hymn
choroba
halo
humor
hotel
historia
herbata

ser
tata
kawa
wrona
benzyna

las
lody
mleko
złoto
głowa

pusty
zupa
cukier
hymn
choroba

halo
humor
hotel
historia
herbata

cześć
czytać
cztery

czekać
szary
paszport

- сыр
- папа
- кофе
- ворона
- бензин

- привет
- читать
- четыре

SŁOWNIK / СЛОВАРЬ

SŁOWNIK / СЛОВАРЬ

Ó ó / U u – две разные буквы, 
но один звук, как русский [у]. Часто букве ó 
в русском соответствует о, а букве u – ино-
гда русское у. 

[суль]
[пусты]
[крулик]
[зупа]
[муй]
[цукер]

sól
pusty
królik
zupa
mój
cukier

- лес
- мороженое
- молоко
- золото
- голова

- ждать
- серый
- паспорт

В следующем номере мы продолжим знаком-

ство с диграфами (две буквы, обозначающие один 

звук). Do zobaczenia! / До свидания!

- пустой
- суп 
- сахар
- гимн
- болезнь

- алло
- юмор
- отель
- история
- чай

L l – это средний звук между [ль]  
и [л]. При его образовании кончик языка 
прикасается к границе верхних зубов и нёба, 
а средняя часть языка располагается ниже, 
чем при произнесении звука [ль]. Только пе-

ред i его произ-
ношение близко 
к произношению 
русского звука 
[ль].

[виза]
[кино]
[врона]
[тэатр]
[улица]
[газэта]
[аптэка]

[пальто]
[погода]
[бэнзына]
[компутэр]
[трамвай]
[конфэрэнцья] 
[небо]

CZYTAJMY NA GŁOS

Jabłonka
Jabłoneczka biała
Kwieciem się odziała;
Obiecuje nam jabłuszka,
Jak je będzie miała.

Mój wietrzyku miły,
Nie wiej z całej siły,
Nie otrącaj tego kwiecia,
Żeby jabłka były.

MARIA KONOPNICKA z domu Wasiłowska, ur. 23 maja 1842 w Suwałkach,  
zm. 8 października 1910 we Lwowie – polska poetka i nowelistka okresu 
realizmu, krytyk literacki, publicystka i tłumaczka.

Maria Konopnicka napisała piękne wiersze dla najmłodszych, które pamięta 
się przez całe życie, a gdy na świecie pojawią się własne dzieci, czyta się im jej 
twórczość z przyjemnością. 

Dzieci za sprawą jej wierszy poznają uroki czterech pór roku oraz piękno 
otaczającej przyrody.

Pojedziemy 
w cudny kraj

Patataj, patataj,
pojedziemy w cudny kraj!

Tam gdzie Wisła modra płynie,
Szumią zboża na równinie,

Pojedziemy, patataj...
A jak zowie się ten kraj?

W miarę możliwości, czytajmy na głos. Jest to dla nas doskonały trening – znamy już wymowę 
większości napotykanych słów, a czytając na głos, sami uczymy się je wymawiać. Taki trening może 
znacznie podnieść płynność naszej mowy.

Cz cz – соответствует букве ч, а про-
износится как твердое [чъ].

[чайник]
[чэшьчь]
[чытачь]
[чътэры
[почъта] 
[чэкачь]

czajnik
cześć
czytać
cztery
poczta
czekać

Sz sz – соответствует букве ш и про-
износится [ш]. 

[шкоуа]
[шишка]
[шары]
[подушка]
[пашпорт]
[Варшава]

szkoła
szyszka
szary
poduszka
paszport
Warszawa
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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. 

Prezentujemy kolejną pracę konkursową.

konkurs

MOŁDAWSKIE STUDNIE
Od niepamiętnych czasów studnie w Mołdawii otaczano szczególną troską z powodu niedo-

statku wody pitnej. Dla wielu ludzi żyjących na wsi wykopanie studni było tak ważnym zadaniem 
jak budowa domu, narodziny syna i posadzenie drzewa.

Podróżując po Mołdawii z południa na północ, 
można zauważyć ogromną różnorodność studni: 
stoją wzdłuż głównych dróg, przy małych wiejskich 
uliczkach, na podwórzach wiejskich domostw.  
W każdej miejscowości studnie są ozdobione 
inaczej, zgodnie z lokalnymi zwyczajami i trady-
cjami. W dniu otwarcia studni urządza się praw-
dziwe święto, przychodzi kapłan z pobliskiej cerkwi  
i poświęca to miejsce. Właśnie dlatego większość 
studni zdobi się ikonami, swego rodzaju amuletami 
strzegącymi źródło.

Troska o studnię to sprawa honoru każdego 
gospodarza. Czyści się ją najczęściej na początku 
czerwca. W tym dniu gospodarz przygotowuje dłu-
gą, mocną linę, nieprzemakalne ubranie i środki do 
odkażania wody. Umówieni wcześniej pomocnicy 
przychodzą wczesnym rankiem.

Jak wygląda czyszczenie studni? Najpierw 
wypompowuje się wodę pompą elektryczną, potem 
wyczerpuje wiadrami. Mężczyźni zmieniają się przy 
tej pracy, a kiedy poziom wody sięga 20-30 cm do 

dzieła przystępuje gospodarz. Obwiązują go liną  
i ostrożnie spuszczają na dno studni. Przy pomocy 
czerpaka usuwa wszystkie zanieczyszczenia, jakie 
zebrały się przez cały rok.

Jest taki zwyczaj w Mołdawii, że po wyczysz-
czeniu studni kładzie się na dnie po butelce bia-
łego i czerwonego wina. Otwiera się je po roku 
przy kolejnym czyszczeniu. Wino, leżące cały rok  
w zimnej źródlanej wodzie, nabiera szczególnych 
walorów smakowych. Po wyczyszczeniu studni na 
miejsce zeszłorocznych butelek kładzie się nowe 
z młodym winem.

Kiedy mężczyźni myją się po pracy, kobiety 
nakrywają stół na podwórzu, pod daszkiem z 
winorośli. Czego tam nie ma! Smaczne placynty  
z różnym nadzieniem, gołąbki z młodych liści ka-
pusty lub winogron i inne nie mniej pyszne dania.

Przez ten czas kiedy gospodarze i goście ucztu-
ją, woda w studni oczyszcza się, a po upływie doby  
będzie czysta jak łza!

Aleksandra Niculeac, Głodiany

SMACZNEGO!

Marchew obrać i zetrzeć na tarce o grubych 
oczkach. Do miski przesiać mąkę razem z prosz-
kiem do pieczenia, sodą, solą oraz z cukrem wa-
niliowym. 

W drugiej, większej misce wymieszać mikse-
rem: olej, jajka, cukier, tartą marchewkę. Następ-
nie wymieszać to łyżką z przygotowaną sypką 
mieszanką. 

MUFFINY MARCHEWKOWE
l 4 średnie marchewki l 1,5 szklanki mąki 
l 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia 
l 0,5 łyżeczki sody l szczypta soli
l przyprawa w proszku do piernika 
l 3/4 szklanki oleju roślinnego
l 3 jaja l 1 szklanka cukru 
l paczka cukru waniliowego

Gotową masę wyłożyć do papilotek umieszczo-
nych w formie lub w jednorazowych papilotkach, 
ustawić na kratce w piekarniku i piec przez 25 mi-
nut (aż patyczek włożony w środek ciastka będzie 
czysty) w temperaturze 180°C. Gotowe muffiny 
można oprószyć cukrem pudrem.

Muffin – ciastko w kształcie wysokiej babeczki z różnymi dodatkami, zarówno słodkimi 
(np. z rodzynkami, czekoladą, bakaliami, owocami, a nawet orzechami) jak i wytrawnymi  
(np. z warzywami albo nawet z mięsem). Sposobów na muffiny jest wiele. A te smakowite małe 
ciasteczka to idealna przekąska lub deser na wiosenne przyjęcie organizowane w plenerze.

3. Trzecią zagadkę tu mamy: 
kim jest dla ciebie mama mamy?

klub mądrej sówki

Zagadki

ВНИМАНИЕ!  Дети и молодежь, изучающие в Молдавии польский язык, 
могут присылать разгадки на электронный адрес редакции redakcja.jutrzenka@gmail.com

Среди тех, кто пришлет правильные ответы на все кроссворды и загадки, опубликованные в течение 2016 года, 
будет разыгрываться приз! Не забудьте указать свои имя, фамилию и возраст.

Мудрая Совушка

1. Oto naprawdę łatwą zagadka: 
kim jest dla ciebie syn twego dziadka?

4. Jak razem się nazywa
babcia i prababcia siwa,
dziadek szpakowaty
i dzieci – obok mamy i taty?

2. Druga zagadka – łatwa i prosta:
kim jest dla ciebie twej mamy siostra?
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PIERWSZY PORTAL Z EMIGRACYJNYMI 
HISTORIAMI POLEK I POLAKÓW

Ruszyła strona www.archiwumemigranta.pl, na której moż-
na obejrzeć, wysłuchać bądź przeczytać emigracyjne historie Po-
lek i Polaków. Muzeum Emigracji w Gdyni udostępniło pierwszych 
sto historii ze swojego archiwum. Teraz archiwum działa globalnie 
i każdy kto chciałby opowiedzieć o doświadczeniu swoim bądź 
swoich bliskich, może to zrobić online.

Strona pozwala szukać historii według klucza kraju, nazwiska, 
tematu bądź dekady. Historiom towarzyszą biogramy, portrety, 
a nierzadko także fotografie z domowych archiwów bądź inne 
pamiątki. Najstarsza historia sięga 1908 roku i jest nią bogato 
ilustrowana, porywająca historia rodu Petrylów. Przeżycia z pra-
cy w kopalni w Chicago Jana Petryli z 1908 roku, jak i historię 
rozproszonej dziś po świecie rodziny poznajemy z perspektywy 
jego prawnuczki. Barbara Jędrys podjęła się próby rozrysowania 
drzewa genealogicznego i zadbania o rodzinne relacje pomimo 
setek kilometrów dzielących krewnych. Pani Barbara powierzyła 
Muzeum swoje wspomnienia na długo przed otwarciem placówki 
w maju zeszłego roku.

Muzeum szuka i dokumentuje emigracyjne relacje w projekcie 
pod nazwą Archiwum Emigranta. Budują go wywiady audio, filmy, 
jak i spisane historie Polaków z całego świata. W archiwum są 
już relacje z 28 krajów, najliczniej reprezentowane są Stany Zjed-
noczone i Anglia, ale nie brakuje też tak egzotycznych kierunków 
jak Liberia, Tajlandia czy Arabia Saudyjska. 

Gros emigracyjnych historii to jednak współczesne doświad-
czenia Polek i Polaków. Dowiadujemy się z nich dlaczego wyje-
chali, jak żyje im się na emigracji, co w nich zmieniła, jakie mają 
trudności, z czego są dumni. Opowiadają o swoich marzeniach, 
czasem iluzjach, tęsknotach i oczekiwaniach. Archiwum Emi-
granta to dzieło otwarte, które Muzeum buduje razem z Polakami 
i Polkami z całego świata. Każdy może dodać swoją część tej 
wielkiej opowieści.
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