IMPRESJE
FESTIWALOWE

WYDARZENIA

KISZYNIÓW: Oksana Bondarczuk,
prezes Stowarzyszenia „Polska Wiosna w Mołdawii”
– Święto w stolicy Mołdawii zaczęło się od złożenia kwiatów pod pomnikiem Stefana Wielkiego przez przedstawicieli
mniejszości narodowych. Otwierając uroczystość, Dyrektor
Biura Stosunków Międzyetnicznych Oleg Babienko zaznaczył,
że tegoroczny festiwal w stolicy Mołdawii jest największy od lat
ze względu na ilość uczestniczących w nim etnokulturowych
organizacji. Gośćmi festiwalu były zagraniczne delegacje
z Armenii, Białorusi, Francji, Niemiec, Rosji i Włoch.
Następnie odbył się koncert folklorystyczny, w którym
uczestniczyło 114 zespołów artystycznych. W ramach festiwalu w centralnym parku Kiszyniowa zaprezentowano ponad
60 stoisk i ludowych podwórek, na których widzowie mieli
możliwość zapoznać się z kulturą i tradycją różnych narodowości, mieszkających w Mołdawii. Nie ukrywam – stoiska
kiszyniowskich organizacji polonijnych cieszyły się ogromnym
powodzeniem wśród zwiedzających.
SOROKI: Rodika Młyńska, wiceprezes sorockiej filii
Stowarzyszenia „Polska Wiosna w Mołdawii”
– Festiwal etnokulturowy odbył się równolegle we wszystkich większych miastach kraju. Polską diasporę w Sorokach
reprezentowała młodzież i dorośli z filii organizacji „Polska
Wiosna w Mołdawii” oraz zespół artystyczny „Wesołe Babcie”
z Kiszyniowa. Występ zespołu tanecznego mieszkańcy miasta w
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We wrześniu w Mołdawii odbył się XV Jubileuszowy Festiwal
Etnokulturowy, którego motto brzmi „Jedność przez różnorodność”. Celem festiwalu jest popularyzacja kultury i tradycji
mniejszości narodowych, mieszkających w kraju. Organizatorem jest Biuro Stosunków Międzyetnicznych w Kiszyniowie przy
współudziale władz lokalnych.
Festiwal paradował we wsiach i miastach Mołdawii, zachwycając gości bogactwem obyczajów i barwami strojów narodowych, a przede wszystkim otwartością ludzi, prezentujących
talenty i szacunek wobec tradycji swojego narodu.

Wydarzenia, fotorelacja
XV Festiwal Etnokulturowy
[ Ciekawostki
[ Temat z okładki
Pamięci Hetmana Żółkiewskiego
[ Afisz polsko-mołdawski
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i goście festiwalu przyjęli owacjami. Polska wspólnota w Sorokach zaprezentowała barwne stroje ludowe oraz najpopularniejsze dania polskiej kuchni.
Udział filii Stowarzyszenia „Polska Wiosna w Mołdawii" w Festiwalu Etnokulturowym był odznaczony
dyplomem uznania administracji powiatu Soroki.

POLONIA

TYRNOWO: Corneliu Fulga,
prezes Towarzystwa „Polacy Tyrnowa”
– Decyzją administracji powiatu Jedyńce tegoroczna edycja Festiwalu Etniokulturowego odbyła
się w naszej wiosce, a podstawą tego jest obecność w Tyrnowie największej polskiej diaspory (ok.
300 osób). Imprezę zaszczycił swoją obecnością
Ambasador RP Artur Michalski. W Domu Kultury wystąpiły zespoły artystyczne z okolicznych
wiosek: Bratușeni, Cupcini, Stolniceni i in. Ze
sceny rozbrzmiewały pieśni w języku ukraińskim,

WYDARZENIA
rosyjskim, romskim. Zespół „Odrodzenie”, działający przy naszej polonijnej organizacji, wykonał
piosenki w języku polskim. Kulminacją koncertu
był artystyczny występ wolontariuszy z Polski,
którzy w ciągu dwóch tygodni uczyli mieszkańców
Tyrnowa języka polskiego.
Następnie zaprosiliśmy naszych gości z Kiszyniowa i Grigorówki do świątecznego stołu,
a po obiedzie zorganizowaliśmy dla nich wycieczkę. Pan Ambasador zwiedził polski cmentarz,
składając hołd naszym przodkom, którzy oddali
życie za niezależność Polski. Zakończeniem
wizyty było spotkanie delegacji ze studentami
UMCS z Lublina, pracującymi w Mołdawii jako
woluntariusze. Jesteśmy bardzo wdzięczni Panu
Ambasadorowi za to, że znalazł czas odwiedzić
naszą wioskę i wspólnie z nami uczestniczyć

w festiwalu etnokulturowym.

ETNOKULTUROWYM

W sferze politycznej udało się osiągnąć coś
naprawdę niezwykłego. Kraj funkcjonował bez
głowy państwa trzy lata – od 2009 do 2012 roku.
Takiego precedensu w historii światowej jeszcze
nie było. Ustanowienie tego rekordu udało się, ponieważ wybór prezydenta należał do parlamentu.
Przez ten czas żadnemu z kandydatów nie udało
się zdobyć wymaganej liczby głosów. W rezultacie

przez trzy lata funkcję głowy państwa sprawowali
marszałkowie parlamentu.
W marcu 2016 roku przywrócono w Mołdawii
wybory bezpośrednie i teraz prezydent będzie
wybierany w wyborach powszechnych. Pierwsze
w nowej historii wybory bezpośrednie odbędą się
30 października 2016 roku.

Kolejny rekord związany jest z podstawą kuchni
mołdawskiej – kukurydzą. Co roku na święto plonów w różnych regionach Mołdawii przygotowuje
się gigantyczne porcje mamałygi – dania z mąki
kukurydzianej. Podczas festiwalu kukurydzy w 2014
roku udało się ugotować największą mamałygę na
świecie – danie ważyło 534 kg.
Do tej pory rekord należał do Rumunii, gdzie
ugotowano 400 kg mamałygi. Do przygotowania
rekordowego dania mołdawskiego zużyto 154 kg
mąki kukurydzianej, 4 kg soli, 3 kg masła i 380 litrów
wody źródlanej. Organizatorzy festiwalu kukurydzy
chcą pobić swój rekord i przygotować mamałygę
ważącą powyżej tony.
Wszyscy goście festiwalu mogą zapoznać się
z technologią przetwarzania kukurydzy, dowiedzieć się więcej o jej gatunkach wyhodowanych
w Mołdawii i popróbować różnych dań. Tak jak
jest przyjęte u Mołdawian, na stół podawana jest

bryndza owcza i smażona wieprzowina, na którą
zużyto ponad 400 kg mięsa.
A najlepsi mistrzowie rękodzieła przywożą na
festiwal swoje wyroby z kukurydzy: od dzwoneczków po torby.

 Przygotowywanie gigantycznej mamałygi w mołdawskiej
wsi Pașcani.
Fot.: maia.gov.md
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JAKIMI OSIĄGNIĘCIAMI GODNYMI KSIĘGI REKORDÓW GUINESSA
MOŻE POSZCZYCIĆ SIĘ MOŁDAWIA?
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…dulce et decorum est pro patria mori, słodko i zaszczytnie jest umierać za ojczyznę,
ex me disce, uczcie się ode mnie…
Te łacińskie słowa na marmurowej tablicy
umieszczonej na obelisku zbudowanym w miejscu
śmierci Hetmana Wielkiego Koronnego i Kanclerza
Wielkiego Koronnego wyryć kazał jego wykupiony
przez matkę Reginę z Herburtów z niewoli tureckiej
syn Jan w roku 1621. Niedługo potem sam zmarł
z ran niewyleczonych po tragicznej potyczce pod
Bieriezowką.
W polskiej historiografii, a także w polskiej
pamięci historycznej, często jako miejsce śmierci
Hetmana Żółkiewskiego wymieniana jest Cecora,
w rzeczywistości, o czym w Mołdawii wie wielu,
a w Polsce nieliczni, to tragiczne zdarzenie miało
miejsce ponad 200 kilometrów bliżej ówczesnej
granicy Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, a dokładnie około 6 kilometrów (półtorej mili, jak wówczas

mówiono) do zbawczej przeprawy przez Dniestr
w pobliżu Mohylowa Podolskiego, na bezkresnym
stepie przecinanym obecnie jabłkowymi sadami
należącymi do wsi Bieriezowka. „Widząc bliskość
zbawiennego brzegu resztki polskiego wojska rozproszyły się i starając się szybciej przeprawić przez
rzekę, pozostawiły swych dowódców na pastwę
losu”, jak zauważa krytycznie urodzony trzynaście
lat po opisywanych tu wypadkach Miron Costin
w „Kronikach Ziem Mołdawskich i Multańskich”. Niestety zapewne wiele było w tym prawdy, zmęczeni
ciężkim odwrotem spod Cecory żołnierze, rozczarowani przebiegiem nieudanej kampanii (częściowo
wskutek zdrady hospodara Gaşpara Graţianiego,
częściowo ucieczki za Prut niektórych polskich
dowódców, co decydująco zaważyło na przebiegu
cecorskiej bitwy), skarżący się na niewypłacenie
im żołdu, i do tego nękani przez nieodstępujące
Polaków konne watahy tatarskie, na własną rękę
– w bezładnej ucieczce – zaczęli szukać ratunku.
Wojska rozproszyły się, stary hetman z garstką
najwierniejszych rycerzy broniąc się do końca,
w nocy z 6 na 7 października 1620 roku (dwa tygodnie po odwrocie spod Cecory) uległ przeważającej
sile nacierających nań Tatarów. Podobno jego pozbawione głowy ciało rozpoznano po diamentowym
pierścieniu. Głowę odniesiono Iskanderowi Paszy,
a ten odesłał ją sułtanowi Osmanowi II do Stambułu.
Wraz ze skrwawionym ciałem wykupiła ją
wdowa i pochowała zwłoki męża w kolegiacie pod
wezwaniem Najświętszej Marii Panny oraz świętych
Wawrzyńca Męczennika i Stanisława w rodzinnej Żółkwi. Na sarkofagu hetmana wyryto słowa
z IV księgi „Eneidy” Wergiliusza: Exoriare aliquis
nostris ex ossibus ultor. (Powstanie kiedyś z kości
naszych mściciel, by ogniem i mieczem dręczyć
dardańskich kolonów – w oryginale są to słowa
kartagińskiej królowej Dydony, wykorzysta je potem
Henryk Sienkiewicz w pierwszej części Trylogii…).
W dedykowanym synowi testamencie Hetman
wyraził wolę, by – jeśli śmierć spotka go poza
granicami Polski – w miejscu tym usypać kurhan,
świadczący zarówno o wielkości Rzeczypospolitej,
jak i przywiązaniu jej synów do Ojczyzny i do wiary
przodków. Jan Żółkiewski, sam ciężko doświadczony w potyczce pod Bieriezowką, rok po zgonie

ojca wypełnił jego wolę. Przy cichej zgodzie stacjonujących w pobliżu tatarsko-tureckich oddziałów
jego podkomendni usypali kopiec ku czci Hetmana,
z miejscowego wapienia wybudowali obelisk zwieńczony opartym na półksiężycu krzyżem i opatrzony
przywiezioną z Gdańska marmurową tablicą. Obelisk na pustkowiu, notabene najstarszy pomnik na
ziemi mołdawskiej, w spokoju trwał przez wieki,
smagany tylko przez stepowy wiatr, deszcze czy
palące słońce.
Zgodnie z oddanym przez Napoleona Ordę
w połowie XIX wieku wizerunkiem obelisku z „Albumu widoków historycznych Polski” (tu: z guberni
podolskiej) został on staraniem kilku oddziałów
Towarzystw Opieki nad Zabytkami Przeszłości
odnowiony na początku XX wieku, a po blisko stu
latach w 2003 roku poddany gruntownej restauracji
przez zespół artystów-kamieniarzy z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, kierowany przez
profesora Janusza Smazę. Renowacji dokonano
z funduszy Senatu RP, a odnowiony pomnik poświęcił na początku października 2003 r., niemal
w kolejną rocznicę śmierci Hetmana, prymas Józef Glemp w obecności arcybiskupa metropolity
przemyskiego Józefa Michalika, biskupa odesko-symferopolskiego Bronisława Bernackiego i (wówczas) biskupa pomocniczego katowickiego Piotra
Libery, licznie zgromadzonej mołdawskiej Polonii
i mieszkańców pobliskich wsi Berezovca i Sauca,
a także pracowników Ambasady RP w Kiszyniowie
i historyków przybyłych na zorganizowane przez
Ambasadę we współpracy z Mołdawską Akademią
Nauk międzynarodowe sympozjum poświęcone
pamięci wielkiego Hetmana.
Z kości Hetmana Żółkiewskiego powstał mściciel, jego prawnuk, Jan III Sobieski pokonał państwo
Osmanów, które po klęsce zadanej im w 1683 roku
pod Wiedniem już nie wróciło do dawnej potęgi.
Lata mijały, przemijały wieki, o pomniku w Bieriezowce nie zapominała Polonia, pamiętali o nim
także harcerze z chorągwi i hufców noszących imię
Hetmana. Ale choć, jak wspominają miejscowi chłopi, w październikowe dni słychać na polach szczęk
oręża i rżenie koni, polskiego wojska, polskiej husarii
od wieków tam nie widziano…
Aż do sierpnia 2016 roku!
Bo wtedy właśnie hołd Hetmanowi Żółkiewskiemu oddali polscy husarze w siedemnastowiecznych
strojach, którzy przyjechali na Festiwal Średniowieczny do Sorok…
Salutując szablą – „szable w dłoń” – rekonstruktorzy z Fundacji Rodem z Polski i Grupy
Rekonstrukcyjnej Walhalla na w miejscu oblanym
kiedyś krwią polskich rycerzy, Hetmana Żółkiewskiego i jego walecznych towarzyszy broni, oddali

Fot.: M. Ługowski

honory poległym w boju poprzednikom. Na ich
cześć w niebo wystrzeliła siedemnastowieczna
rusznica (replika używanego w tamtych czasach
samopału), nabita jak to drzewiej bywało prochem
i pakułami.
U stóp kurhanu, kto wie, może pierwszy raz od
roku 1620 (a może od 1621, gdy wznosili kurhan
żołnierze z chorągwi młodego Jana Żółkiewskiego)
rozległy się słowa starej polskiej pieśni:
„Idzie żołnierz borem, lasem,
Przymierając z głodu czasem;
Chleba, soli nie żałować,
Trza żołnierza poratować.
Suknia na nim poblakuje,
Wiatr dziurami przelatuje,
Jadą, jadą, wywijają,
Na wojenkę wysyłają.
Jać bym też z wami jechał
Gdyby mi kto konia siodłał…
Sam hetman mógł ją kiedyś nucić, a na pewno
tę starą pieśń śpiewali jego żołnierze, jeśli nie w tej,
to w podobnych, opartych na jeszcze szesnastowiecznych wersjach Pieśni „o kole rycerskim” czy
równie starej „Dumie rycerskiej”.
…Bo na wojnie szable kruszą,
Niejeden się żegna z duszą... „
Stare słowa unosiły się nad stepem, promienie
słońca odbijały w wieńczącym dumnie obelisk krzyżu i migotały na ostrzach szabel…
Naprawdę trudno się było nie wzruszyć…
Anna Stankiewicz, Kiszyniów
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Pamięci Hetmana Stanisława z Żółkwi Żółkiewskiego
hołd przez polskich husarzy-rekonstruktorów
po wiekach oddany
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AFISZ POLSKO-MOŁDAWSKI

POŻEGNANIA

RECITAL PRZY POMNIKU JANA PAWŁA II
sador Węgier Mátyás Szilágyi, przewodnicząca parlamentu mołdawskiego Liliana Palihovici, przedstawiciele kościoła prawosławnego, polskiej wspólnoty
oraz parafianie.
Program rozpoczął recital do wierszy M. Eminescu, następnie aktorzy mołdawscy zaprezentowali
wiersze Karola Wojtyły pod dźwięki muzyki Vivaldiego
w wykonaniu orkiestry kameralnej. Wieczór zakończyła ulubiona pieśń Jana Pawła II „Barka”, która
zabrzmiała w języku polskim i rumuńskim.

ANDRZEJ WAJDA
NIE ŻYJE

8

Fot. http://catolicmold.md

KARNAS FORMULA W MOŁDAWII
Polsko-niemiecki kwartet jazzowy Karnas Formula zagrał dwa koncerty w Mołdawii: w Tyraspolu
i w Kiszyniowie, w ramach XI edycji Festiwalu
Ethno-Jazz.
W roku 2014 widzowie z Bielc, Tyraspolu
i Kiszyniowa już mieli możliwość spotkać się
z wokalistą Grzegorzem Karnasem, który jest uznawany za jednego z najlepszych polskich muzyków
jazzowych.
„Producent muzyczny, językoznawca, pedagog,
blogger, miłośnik swobody wypowiedzi, obserwator
natury samodyscypliny, samodzielności, samozaparcia i wszelkich skrajności” – taki opis widnieje
w biografii na oficjalnej stronie internetowej Grzegorza Karnasa. Jest to w pełni zasłużony opis
charakteryzujący nie tylko artystę, ale także i jego
grupę, bowiem muzyka i brzmienie Karnasa nie są
ograniczone żadnymi kanonami ani konwencjami.
Grzegorz Karnas posiada specyficzny styl
śpiewania, maniery i sposób frazowania. Ale do
jego stylu z pewnością można się przyzwyczaić.
Wokalista znany jest w Polsce i za granicą z żywiołowych, niemal hipnotyzujących występów, w
których główną rolę gra improwizacja.

Fot. http://www.karnasmusic.com

K

arnas Formula:

GRZEGORZ KARNAS – wokal
FLORIAN MÖBES – gitara
MARIUSZ PRAŚNIEWSKI – kontrabas
GRZEGORZ MASŁOWSKI – bębny

Trzeba w życiu bardzo dużo
rzeczy zrobić, żeby po śmierci
ze dwie, trzy zostały
9 października 2016 roku zmarł Andrzej Wajda –
jeden z najbardziej znanych na świecie polskich
reżyserów, współtwórca polskiej szkoły filmowej,
wielokrotnie nagradzany, także Oscarem. Odszedł
w wieku 90 lat.
To jedyne polskie nazwisko ze świata filmu,
które umieją wymienić widzowie na całym świecie.
Laureat Oscara za całokształt twórczości, nominowany do tej nagrody za kilka filmów, nagradzany na
festiwalach w Cannes i w Berlinie, jeden z twórców
polskiej szkoły filmowej, reżyser kilkudziesięciu
filmów.
Na długiej liście są takie tytuły jak: „Popiół i diament”, „Popioły”, „Ziemia obiecana” (nominowany
w 1975 roku do Oscara w kategorii Najlepszy film
nieanglojęzyczny), „Człowiek z marmuru”, „Panny
z Wilka” (nominacja w 1979), „Człowiek z żelaza”
(nominacja w 1981), „Pan Tadeusz”, „Katyń” (nominacja w 2007) oraz „Wałęsa. Człowiek z nadziei”.
Andrzej Wajda reżyserował też w teatrach.
W „Starym” w Krakowie, w „Powszechnym” w Warszawie, w Moskwie i w Tokio. Spektakle według
Dostojewskiego czy Wyspiańskiego. Zawsze pełen
energii, z pasją opowiadał o nowych projektach.

N

Andrzej Wajda był doktorem honoris causa
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawskiego,
Gdańskiego i Łódzkiego, a także Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie oraz Państwowej
Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej
im. Leona Schillera w Łodzi. Od 1994 roku należał
do honorowych członków francuskiej Akademii
Sztuk Pięknych. Przyznano mu także tytuły honorowego obywatela Warszawy, Gdańska, Gdyni,
Wrocławia, Łodzi, Opola, Radomia i Suwałk.
Andrzej Wajda otrzymał także wiele odznaczeń
państwowych, w tym to najważniejsze – Order Orła
Białego. Był również laureatem zagranicznych
orderów.
Ostatnim filmem Andrzeja Wajdy są „Powidoki”. Obraz będzie polskim kandydatem do Oscara.
Reżyser niestety nie doczekał oficjalnej premiery
filmu; obraz wchodzi do kin w styczniu.
Andrzej Wajda urodził się 6 marca 1926 roku
w Suwałkach. Jego ojcem był Jakub Wajda (†39 l.),
kapitan piechoty Wojska Polskiego, zamordowany
w 1940 roku w Charkowie. Matka Aniela z domu
Białowąs, była z zawodu nauczycielką.

iewielu osobom udało się osiągnąć tyle, co Wajdzie:

„Nie sądziłem, że dożyję dziewięćdziesiątki. Gdybym to wiedział, może bym się
tak nie spieszył. W Polsce życie biegło bardzo energicznie. Sytuacja nie była pewna.
Każdego dnia zastanawiałem się, czy uda mi się skończyć film, czy zdołam wyjechać
ze spektaklem za granicę. A teraz życie starego człowieka jeszcze przyspieszyło.
Dzień staje się krótszy, lekko licząc, o połowę. Niby wygląda tak samo, a wszystko mija
błyskawicznie. To, co zapisałem w kalendarzu, że powinienem zrobić jutro, robię pojutrze.”
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iteratura i teatr fascynowały
Karola Wojtyłę od młodych lat.
Pisał wiersze, poematy i dramaty.
Po wyborze na papieża ten rozdział
życia uznał za zamknięty,
ale po 25 latach milczenia wrócił
do twórczości, pisząc „Tryptyk
rzymski” uznawany za najbardziej
osobiste i dojrzałe z jego dzieł.
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11 września 2016 r. o godz. 16.00 przy pomniku
Jana Pawła II na dziedzińcu przed Katedrą Opatrzności Bożej w Kiszyniowie był zaprezentowany
program poetycko-muzyczny w wykonaniu aktorów
Teatru Narodowego im. M. Eminescu. Impreza była
zorganizowana przy udziale Diecezji rzymskokatolickiej w Kiszyniowie i Ambasady Rzeczypospolitej
Polskiej w Mołdawii.
W spotkaniu uczestniczyli: biskup kiszyniowski
Anton Coșa, ambasador RP Artur Michalski, amba-

AKTUALNOŚCI

FOTORELACJA

POLONIJNE ZAWODY SPORTOWE W GAGAUZJI

– Na zaproszenie organizatorów przyjechaliśmy
do Komratu, gdzie czekali na nas gospodarze. Od
razu poczuliśmy się jak w kręgu przyjaciół. Wspólne
śniadanie i obiad są ważne dla nawiązania ciepłych
stosunków, ale ważniejsza jest rodzinna atmosfera
i przyjaźń pomiędzy zawodnikami, którą, moim
zdaniem, udało się stworzyć organizatorom – Stowarzyszeniu Polaków Gagauzji.
Młodzież i dorośli z Tyrnowa zdobyli Puchary
Polonijnych Zawodów 2016. – Nie oczekiwaliśmy,
że nasz debiut zaowocuje zwycięstwem – dodał
Corneliu Fulga. – Bardzo cieszymy się i serdecznie
dziękujemy wszystkim kibicom i uczestnikom za
wsparcie. Pomysłodawczyni i głównemu organizatorowi tego przedsięwzięcia Pani Ludmile Wolewicz
składamy podziękowania i życzymy, aby ten
wspaniały pomysł jeszcze przez długie lata
jednoczył Polonię mołdawską!

... oraz z drużyną z Komratu

Jutrzenka 10/2016

Pod koniec września do Gagauzji, leżącej na
południu kraju, przyjechały z całej Mołdawii drużyny
polonijne, aby wziąć udział w corocznych zawodach
sportowych dla młodzieży i dorosłych. – Jest to impreza, która na stałe wpisała się w kalendarz dziejów
mołdawskiej Polonii – mówi organizator przedsięwzięcia, prezes Stowarzyszenia Polaków Gagauzji
Ludmiła Wolewicz. – Cieszy nas, że w zawodach
chętnie uczestniczą Polonusi z różnych miejscowości, a w tym roku przywitaliśmy debiutantów – dwie
drużyny ze wsi Tyrnowo na północy Mołdawii.
– Nasi sportowcy po raz pierwszy uczestniczyli
w polonijnych zawodach, które tradycyjnie odbywają
się w Gagauzji – powiedział „Jutrzence” Corneliu Fulga, prezes Towarzystwa
Polacy Tyrnowa.

Ambasador RP Artur Michalski razem
z zawodnikami z Kiszyniowa i Sorok...

Gratulacje
dla drużyny
z Tyrnowa,
która
zwyciężyła
w zawodach
sportowych
w Gagauzji
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Zdjęcia udostępniono przez Stowarzyszenie Polaków Gagauzji oraz Ambasadę RP w Mołdawii

Drużyna najmłodszych Polonusów

Impreza odbywa się dzięki
finansowemu wsparciu polskiego MSZ
oraz Fundacji Pomoc Polakom
na Wschodzie w Warszawie
W corocznych polonijnych zawodach w Gagauzji udział wzięło prawie stu zawodników!

Młodzież z Grigorówki

AKTUALNOŚCI

Z HISTORII BESARABII
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Wizyta w Mołdawii była również okazją do
spotkań z Polonią i odwiedzenia miejsc związanych z Polską. W trakcie pobytu w naszym kraju,
delegacji towarzyszył Ambasador RP w Kiszyniowie
Artur Michalski, który na co dzień wspiera Polonię
mołdawską, a także otacza opieką polskie zabytki
na tym terenie.
Wizytę w Kiszyniowie wicemarszałek rozpoczęła od zwiedzania biblioteki im. Adama Mickiewicza,
która promuje polską kulturę i polski język. Następnie złożyła wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i ofiary
katastrofy smoleńskiej.
W ramach uroczystości rocznicowych wzięła
udział w spotkaniu z przewodniczącym parlamentu Republiki Mołdawii Andrianem Candu, złożyła
kwiaty pod pomnikiem Stefana Wielkiego i wzięła
udział w uroczystej sesji parlamentarnej z udziałem
kilkudziesięciu delegacji parlamentarnych z krajów
europejskich.
Wicemarszałek złożyła też kwiaty pod popiersiem marszałka Józefa Piłsudskiego w Kiszyniowie,
a także odwiedziła katedrę katolicką, gdzie spotkała
się z biskupem Antonem Coșa.

10 września wicemarszałek Maria Koc gościła
w Gagauzji na południu Mołdawii, gdzie mieszka
liczna grupa Polaków. W Komracie spotkała się
z Ludmiłą Wolewicz, prezes Stowarzyszenia Polaków Gagauzji. Obejrzała występ znakomitego
zespołu „Polacy Budżaka”, który zatańczył poloneza, taniec biłgorajski, bułgarski i gagauski. Pani
Senator podziękowała młodym artystom i życzyła
dalszych sukcesów zespołowi, działającemu przy
stowarzyszeniu. – Jest to jedna z najważniejszych
wartości Polonii w Gagauzji, dlatego warto je rozwijać i wspierać – dodała.
Następnie Maria Koc odwiedziła dobrze wyposażoną salkę lekcyjną, gdzie prowadzona jest
nauka języka polskiego. Pani Senator odnotowała
bogaty zbiór książek w języku polskim.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
władz regionu i mer miasta. Delegacja z Polski
odwiedziła też plac zabaw dla dzieci, współfinansowany przez Polską Pomoc – kompleks „Bastion”,
otwarty w 2014 r., znajduje się na terenie centralnego parku miasta, a „mali beneficjenci” projektu
z radością korzystają z obiektu.
Władysław Wolewicz, Komrat

Fot. Robert Bobrowski

Ambasador RP Artur Michalski, przewodniczący Narodowego Zgromadzenia Gagauzji Dmitrij Konstantynów,
wicemarszałek Senatu Maria Koc, prezes Stowarzyszenia Polaków Gagauzji Ludmiła Wolewicz. Komrat, wrzesień 2016 r.

Czym Mołdawia może przyciągnąć turystów oprócz monastyrów, narodowej kuchni, muzyki
i wina? Wyjątkowość tego kraju tkwi w unikalnym przeplataniu się przyrody, architektury i historii. Można
to zobaczyć w zabytkowych dworskich parkach, które związane są z imionami ludzi odgrywających
ważną rolę w historii i kulturze kraju. Dyplomaci, mecenasi, dyrektorzy, kolekcjonerzy folkloru, nowatorzy
w dziedzinie gospodarstwa wiejskiego… Kto o nich pamięta i troszczy się, aby ich historie nie uległy
zapomnieniu?

ZABYTKOWY PARK SZPITALNY
W STOLNICENI
СТАРИННЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ ПАРК
В СТОЛЬНИЧЕНАХ
Historia podarowała wsi Stolniceni wyjątkową perłę. Leży ona na wysokim brzegu rzeki
Ciuhur, widoczna dla wszystkich lecz… nikomu
niepotrzebna. Ta perła – to zabytkowy park założony w 1910 r. przez właścicielkę ziemską Elizawietę Stroescu [Strojewską] przy wybudowanym
nieco wcześniej wiejskim szpitalu.

История подарила селу Стольничены
дивную жемчужину. Она лежит на высоком
берегу реки Чухур у всех на виду, но… никому
не нужна. Жемчужина эта – старинный парк,
заложенный в 1910 г. помещицей Елизаветой
Строеску [Строевской] при сельской больнице,
w
построенной чуть раньше.
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We wrześniu 2016 r. z oficjalną wizytą w Mołdawii przebywała wicemarszałek Senatu Maria
Koc. Głównym celem wizyty Pani Senator w Kiszyniowie były obchody 25. rocznicy uzyskania
niepodległości przez Republikę Mołdawii.

Kontynuacją cyklu o kompleksach dworskich, ogrodach i parkach Mołdawii, rozpoczętego
w numerze 11/2015, jest artykuł AŁŁY KLIMOWICZ o parku we wsi Stolniceni powiatu Jedyńce.
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Krótka historia parku. Besarabski szlachcic
Michał Stroescu (mający polski korzenie – jak
zapewniają mieszkańcy wioski) dał się poznać
jako szczodry dobroczyńca i w swoich majątkach
na północy Besarabii otworzył wiele szkół. Przebywając długo w zagranicznych podróżach, przekazał folwark w Stolniceni na potrzeby wiejskiego
szpitala i powierzył jego założenie francuskiemu
lekarzowi Chavettʽowi. Po jego śmierci wdowa
szlachcica Elizawieta Stroescu na pamiątkę męża
założyła wokół szpitalnych zabudowań sad i park
krajobrazowy z grupami drzew iglastych. Ozdobą
parku była aleja wiązowa w kształcie litery S – od
nazwiska właścicieli dworu.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПАРКА. Бессарабский
дворянин Михаил Васильевич Строеску (как
уверяют жители села, имевший польские корни – ред.) приобрел известность в Бессарабии
как щедрый благотворитель, в частности, на
севере Бессарабии он открыл немало школ.
Проводя много времени в заграничных путешествиях, филантроп передал собственную
усадьбу в Стольниченах под нужды земской
больницы, поручив заведование французскому медику Шавету. После его смерти вдова
дворянина в память о супруге заложила вокруг
больничных корпусов сад и пейзажный парк
с группами хвойных деревьев. Изюминкой
парка стала аллея из вяза, изогнутая в виде
латинской буквы S – первой буквы фамилии
владельцев усадьбы.

А

ссортимент деревьев
и кустарников парка
насчитывает 25 видов и 3 формы.
Из этого числа 19 видов
инорайонного происхождения
и 6 – местной флоры. Из редких
пород здесь встречаются: пихта
белая (1 экземпляр высотой
около 11 м), сосна веймутова
(3 экземпляра средней высоты
11,5 м), однолистная форма ясеня
обыкновенного (1 экземпляр высотой
12 м). Уникальными для Молдавии
породами в парке являются:
тополь китайский – один экземпляр
со срубленной на высоте 7 м
верхушкой и диаметром ствола 35 см,
и ель обыкновенная колонновидной
формы высотой 12 м и диаметром
ствола 26 см.

В

центральной части парка посадки
не создают сплошного насаждения,
но образуют необходимую для
размещаемых здесь лежачих больных
затененность. Декоративные местные
и инорайонные породы оживляют
отдельные виды, открывающиеся
с разных участков извилистой аллеи.
Следуя по ней, можно рассматривать
группы и редкие экземпляры растений,
оживляющих пейзаж: пихты белой,
ели обыкновенной колонновидной,
тополя Симона, ясеня обыкновенного
однолистного и др. Таким образом,
на небольшой площади парка благодаря
умелому размещению растений
в периферической и центральной частях
для больных созданы благоприятные
микроклиматические условия с учетом
эстетического и оздоровительнопсихологического воздействия
насаждений.
П. Леонтьев «Парки Молдавии»,
Кишинев, 1967

Стольниченская больница была задумана как
больница широкого профиля, однако в дальнейшем была перепрофилирована в лечебницу для
больных костным туберкулезом. Примыкающий
к ней парк площадью 3 га вполне подходил для
реабилитационных целей, учитывая местоположение на склоне пологого холма, чуть вдали от
села, а также наличие в парке нескольких видов
деревьев хвойных пород. Лежачие больные
вывозились на каталках в определенные зоны
парка, где проводили много времени, занимаясь
ручными работами и отдыхая.
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П. Леонтьев «Парки Молдавии»,
Кишинев, 1967

Stolniczeński szpital był pomyślany jako lecznica o profilu ogólnym, jednak z czasem przeznaczono go dla chorych na gruźlicę kości. Przylegający do
niego park o obszarze 3 ha, z różnymi gatunkami
drzew iglastych, położenie na łagodnie nachylonym
zboczu nieco w dali od wsi, stwarzały dogodne warunki dla rehabilitacji. Leżących chorych wywożono
na wózkach do parku, gdzie spędzali wiele czasu
odpoczywając lub zajmując się drobnymi pracami
ręcznymi.
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С

обственно парк отделен от остальной
части территории больницы живой
изгородью из желтой акации и рядовой
посадкой ели обыкновенной и сосны
веймутовой. Защитные рядовые посадки
по западной границе сделаны из ясеня
обыкновенного и каштана конского, а по
восточной – из акации белой и гледичии.

П. Леонтьев «Парки Молдавии»,
Кишинев, 1967

Główne budynki szpitala wybudowano z czerwonej cegły. Postawione są na wysokich fundamentach, są parterowe i mają piwnice. Na dachach –
wysokie ceglane kominy prawie nie naruszone
przez czas.
Na skraju parku, z prawej strony znajduje się
szpitalna cerkiewka, również zbudowana z cegły.
Nawiasem mówiąc, prędzej można mówić o jej ruinach, gdyż została zamknięta jeszcze w czasach
sowieckich. Przed wejściem do cerkwi był kryty ganek, po którym pozostała ozdobna krata wsparta na
dwóch solidnych, żeliwnych kolumnach. Nie ma ram
okiennych ani drzwi, w miejscu wysokiej kopuły jest
dziura. Wszystko wskazuje na to, że była to bardzo
piękna budowla, która podobnie jak dwa budynki
szpitala, mimo zaniedbania, dostojnie przetrwała
próbę czasu i mogłaby po odrestaurowaniu jeszcze
służyć ludziom.

Главный лечебный и вспомогательный корпуса больницы построены из красного кирпича.
Здания возвышаются на высоком фундаменте,
имеют цокольный и подвальный уровни. На крыше – высокие кирпичные трубы, совершенно не
пострадавшие от времени.
В самом начале парка, с правой его стороны
расположена больничная церквушка, тоже выстроенная из кирпича. Впрочем, скорее можно
говорить о ее развалинах, так как церковь была
закрыта еще в советские времена. У входа – металлическая галерея с живописной надвратной
решеткой и солидными чугунными столбами.
Двери и оконные переплеты в церквушке отсутствуют, наверху вместо высокого купола – дыра.
Все говорит о том, что это было очень красивое
здание, которое, как и два основных корпуса w
больницы, несмотря на заброшенность, достойно
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W głębi parku rozciągała się aleja w kształcie
litery S – modny element sztuki parkowej XIX wieku Obecnie jest prawie niewidoczna, bo właściwie
zlała się już z leśnym podszyciem. Tym niemniej,
część litery S można jeszcze odróżnić i śledzić jej
bieg wzdłuż wygięcia, ale po kilku krokach zanika…
W centralnej części parku jest duża polana, od
której odchodzą jeszcze dość dobrze zarysowane
aleje obsadzone przeważnie jesionem, klonem,
topolą i innymi gatunkami drzew. Większość z nich
ma ponad 100 lat i górują nad młodszymi drzewami
na skraju parku. Pomimo niewielkiego obszaru park
wydaje się rozległy i jasny, co związane jest z rozplanowaniem naprzemiennie otwartych i zamkniętych przestrzeni. Wiele obiektów zaznaczonych na
planie parku z lat 60. XX wieku już z trudem można
odnaleźć i rozróżnić.

выдержало испытание и вполне могло бы еще
служить людям после реставрации.
Во внутренней части парка располагалась
знаменитая S-образная аллея – модный элемент
паркового искусства XIX века. В настоящее время
она с большим трудом просматривается, так как
подлесок практически слил ее с окружением. Тем
не менее, нижнюю часть буквы S все же можно
отследить и даже проследовать вдоль ее изгибов,
но через несколько шагов она исчезает…
В центральной части парка находится
большая поляна, от которой расходятся несколько аллей, все еще хорошо различимых,
обсаженных преимущественно ясенем, кленом,
тополем и другими видами деревьев. Большинству их них уже по 100 лет, и они высоко
возносятся над более молодыми деревьями на
окраинах парка. Несмотря на свою небольшую
площадь, парк выглядит очень просторным,
светлым, что связано с чередованием открытых и закрытых пространств. Многие объекты,
обозначенные на плане парка, составленном
в 60-е годы XX столетия, уже с трудом находятся и различаются.
О прежнем великолепии парка сегодня мало
что напоминает. Парковый комплекс вместе

Mało kto pamięta dziś o dawnej świetności
parku. Cały kompleks razem ze szpitalem jest
zamknięty. Wszystkie budynki po same okna toną
w niedostępnych zaroślach. Cudowny wzór sztuki
parkowej, jak można sądzić po zachowanym schemacie, w którym królowały drzewa iglaste, zamienił
się w gęstą dżunglę. Po drzewach widać, że są
zaniedbywane od ponad 20 lat. Będące ozdobą
świerki uschły, ale jeszcze grupa sosen czarnych
jest w dobrym stanie…
Przytłaczająca większość starych mołdawskich parków dzieli los parku w Stolniceni, a wiele
z nich już tylko w cudzysłowie można nazwać
parkami.
Szkoda, że nie ma już szpitala, który kiedyś był
znany w powiecie Jedyńce i służył ludziom z okolicznych wiosek. Wszyscy mieszkańcy, z którymi
się rozmawia, ogromnie żałują, że jest zamknięty.

с больницей заперты на замок. Все строения
по самые окна утопают в непроходимых зарослях. Дивный образец паркового искусства,
о чем можно судить по сохранившейся схеме,
в котором царили хвойные деревья, превратился в сплошные джунгли. Судя по деревьям,
уход за парком не ведется более 20 лет. Ели
обыкновенные, украшавшие пейзаж, высохли,
но вот группа сосен черных еще в хорошем
состоянии…
Впрочем, такова судьба подавляющего
большинства старых парков Молдовы, многие
из которых уже лишь условно могут быть названы парками.
Жаль, что нет уже больницы в Стольниченах, которая была широко известна в Единецком районе и оказывала помощь многим
людям в окрестности. Буквально все жители,
с которыми нам довелось поговорить о судьбе
больницы, очень сожалеют о ее закрытии.

Ałła Klimowicz, Głodiany
Fot: Stefan Ladryk

Алла Климович, Глодяны
Фото: Степан Лядрик

Redakcja wyraża podziękowanie za pomoc
w przygotowaniu materiału administracji wsi
Stolniceni oraz wszystkim mieszkańcom,
którym zależy na odrodzeniu zabytkowego
parku szpitalnego.

Редакция выражает благодарность за
содействие в подготовке этого материала
администрации села Стольничены и всем
жителям, неравнодушным к возрождению
старинного больничного парка.
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I – здание больницы, II – церковь,
III – плодовые сады, IV – аллея из вяза,
V – живая изгородь из желтой акации,
VI – видовая площадка.
1 – биота восточная,
2 – ель обыкновенная,
3 – ель обыкновенная колонновидная,
4 – пихта белая, 5 – сосна веймутова,
6 – сосна обыкновенная, 7 – сосна черная,
8 – каркас западный, 9 – каштан конский,
10 – клен остролистный,
11 – розы сортовые,
12 – сирени сортовые, 13 – тополь белый,
14 – тополь канадский,
15 – тополь китайский,
16 – ясень обыкновенный,
17 – ясень обыкновенный плакучий,
18 – ясень обыкновенный однолистный,
19 – ясень пенсильванский.
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лан парка в селе Стольничены
и его описание
из книги П.  Леонтьева
«Парки Молдавии»:

AKTUALNOŚCI

INFORMATOR POLONIJNY

Co mi mówisz górski strumieniu?
W którym miejscu ze mną się spotkasz?
Ze mną, który także przemijam?...
Zatrzymaj się
– to przemijanie ma sens!
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Potok się nie zdumiewa,
lecz zdumiewa się człowiek!
Kiedyś temu zdumieniu
nadano imię „Adam”.
Zatrzymaj się...
...we mnie jest miejsce spotkania
„z Przedwiecznym Słowem”

O spotkaniu przy „Ławeczce z Papieżem”
opowiada korespondent „Jutrzenki” WŁADYSŁAW ŁAWSKI:
– Nasza grupa z bieleckiego Domu Polskiego
uczestniczyła w tej imprezie wspólnie z młodzieżą
z kiszyniowskiego liceum im. M. Gogola.
Pogoda nam trochę nie dopisała, dlatego
przedstawienie odbyło się w pomieszczeniach
parafii Opatrzności Bożej. Wieczór poezji, przypominający biografię i dzieło Jana Pawła II, uświetnił

Jeśli chcesz znaleźć źródło
musisz iść do góry, pod prąd.
Gdzie jesteś źródło?
Cisza.
Dlaczego milczysz?
Jakże starannie ukryłeś
tajemnicę twego początku.
Pozwól mi wargi umoczyć
w źródlanej wodzie,
odczuć świeżość.
Karol Wojtyła

swoją obecnością Ambasador RP w Kiszyniowie
Pan Artur Michalski.
Młodzież, przygotowana przez nauczycieli
z Kiszyniowa i Bielc, recytowała wiersze o papieżu,
śpiewała jego ulubione piosenki.
Podczas spotkania została zaprezentowana
również twórczość Karola Wojtyły. Poezja Ojca
Świętego przybliżyła Jego niezwykłą postać – człowieka, który o sprawach najważniejszych mówił po
prostu. Nie odszedł od nas całkiem. Zostawił nam
w spuściźnie swoją poezję.

STUDIUJ Z NAMI

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna (PWSTE) w Jarosławiu to największa
na Podkarpaciu publiczna uczelnia zawodowa.
Studenci zdobywają u nas wykształcenie w ramach 5 instytutów: Ekonomii i Zarządzania,
Humanistycznego, Ochrony Zdrowia, Inżynierii
Technicznej i Stosunków Międzynarodowych.
Edukacja odbywa się w systemie stacjonarnym
i niestacjonarnym. Oferujemy do wyboru 16 kierunków i 40 specjalności. Oprócz 3-letnich studiów
licencjackich, 3,5-letnich studiów inżynierskich, na
PWSTE kształcimy także przyszłych magistrów,
których nauka trwa 2 lata.
W PWSTE stawiamy przede wszystkim na
profesjonalizm. To uczelnia nowoczesna, w której
dbamy o rozwój studentów i ich przyszłość. Dlatego
szczególną uwagę przywiązujemy do zajęć praktycznych, które mają na celu wykształcenie umiejętności, niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na
rynku pracy. Nauka w PWSTE to duża liczba zajęć
ćwiczeniowych oraz wiele godzin spędzonych w laboratoriach. Cała wiedza, zdobyta podczas studiów
weryfikowana jest w trakcie praktyk zawodowych.
Nasi studenci mają okazję sprawdzić swoje umiejętności zarówno w kraju, jak i za granicą. O mię-

dzynarodowym charakterze uczelni świadczy także
możliwość uczestnictwa w Programie Erasmus+.
Studentów PWSTE kształcimy na najwyższym
poziomie. Tworząc program nauczania kładziemy
nacisk na łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi. O przygotowanie studentów
do pracy zawodowej dba wysoko wykwalifikowana
kadra. Nasi wykładowcy są związani z najlepszymi
uczelniami w Polsce. Swoje doświadczenie wykorzystują podczas pracy z naszymi studentami.
Oprócz wykształcenia, w PWSTE oferujemy
także szereg innych aktywności rozwijających
studentów. Na uczelni funkcjonują liczne koła
naukowe, a także Chór Akademicki „Apassionato”
oraz Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Słowianie”.
Dodatkowo do dyspozycji oddajemy bibliotekę oraz
laboratoria. Idąc z duchem czasu utworzyliśmy
internetowy zbiór książek i czasopism, a także
zdalny dostęp do oprogramowania. Języki można
natomiast szkolić w Studium Języków Obcych.
Dla obywateli Polski i posiadaczy
Karty Polaka uczelnia oferuje bezpłatne
studia stacjonarne oraz niestacjonarne.

OFERTA DYDAKTYCZNA
STUDIA LICENCJACKIE
Administracja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Europeistyka
Filologia angielska
Finanse i Rachunkowość
Kosmetologia
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Praca socjalna
Turystyka i Rekreacja
Zarządzanie

STUDIA INŻYNIERSKIE
Budownictwo
Elektronika i Telekomunikacja
Geodezja i Kartografia
Gospodarka przestrzenna
Informatyka
STUDIA MAGISTERSKIE
Pedagogika
Zarządzanie

dołącz do nas!

STUDIA PODYPLOMOWE

więcej informacji znajdziesz tutaj: www.pwste.edu.pl
NASZE STUDIA SĄ BEZPŁATNE A ZASADY REKRUTACJI PROSTE!
Wspólne zdjęcie uczestników wieczoru poetyckiego przy pomniku
Jana Pawła II w Kiszyniowie

Informacje o rekrutacji: http://studiuj.w.pwste.edu.pl/
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16 października 2016 r. przy pomniku Jana Pawła II na dziedzińcu przed Katedrą Opatrzności
Bożej w Kiszyniowie polonijna młodzież z Liceum im. M. Gogola zaprezentowała program poetycki,
przygotowany z okazji 38. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO-EKONOMICZNA
w JAROSŁAWIU

19
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ROCZNICE

ROCZNICE

STA N I SŁAW
LEM

CO PRZEWIDZIAŁ STANISŁAW LEM?
W naszej świadomości Stanisław Lem pozostał jako autor trudny, którego ciężko się czyta. Mało
kto wie, że ten pochodzący ze Lwowa pisarz był prawdziwym wizjonerem.
Naukowcy, inżynierowie i wynalazcy często
inspirują się powieściami science-fiction, których
autorzy dają ponieść wodze fantazji i wymyślają
dzisiaj niepojęte rzeczy. Jednym z takich autorów
był niewątpliwie Stanisław Lem. Przedstawimy kilka
jego przepowiedni, które się spełniły i dzisiaj normalnie funkcjonują wypełniając naszą codzienność.

Stanisław Lem urodził się 12 września 1921 r.
we Lwowie, w zamożnej rodzinie mieszczańskiej.
W roku 1940 Lem rozpoczął naukę na wydziale
lekarskim uniwersytetu. Jednak zdążył zaledwie
ukończyć pierwszy rok i do Lwowa wkroczyli
Niemcy. Musiał więc przeistoczyć się ze studenta
w mechanika w garażach jednej z niemieckich firm.
W 1944 r., kiedy Lwów zajęła Armia Czerwona,
Lem powrócił na krótki czas na studia. Jednak
wkrótce rodzina podjęła decyzję o przeprowadzce
do Polski. W Krakowie kontynuował studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Niestety,
nie udaje mu się zdać końcowych egzaminów, więc
z planów kariery lekarskiej nic nie wychodzi.
Jego drogą życiową stała się jednak literatura. Stara się wspomóc budżet rodzinny, drukując
różnego typu utwory w licznych czasopismach.
W 1951 r. wydaje pierwszą książkę, „Astronautów”,
która odnosi spory sukces. Cztery lata później
ukazują się jego dwa następne dzieła: „Czas nieutracony” i „Obłok Magellana”. Sam Lem nie lubił
tych powieści, jednak stały się one dla niego bramą
do wielkiej kariery pisarskiej.
Od 1957 r. Lem przeżywa rozkwit twórczy.
Ukazują się jego kolejne dzieła, które przynoszą
mu zarówno krajową, jak i międzynarodową sławę.

Napisał m. in. „Szpital Przemienienia”, „Powrót
z gwiazd”, „Solaris”, „Opowieści o pilocie Pirxie”,
„Dzienniki Gwiazdowe”, „Kongres futurologiczny”,
„Cyberiadę”.
Uczestniczy w licznych naukowych gremiach.
Lata 70. są dla niego niespokojne z powodu napiętej sytuacji politycznej w kraju. Stara
się zachować dystans, jednak nie jest to łatwe.
W 1976 r. podpisuje jeden z protestów przeciwko
zmianom w konstytucji. Nawiązuje też współpracę
z Polskim Porozumieniem Niepodległościowym.
W 1982 r. pisarz wyjechał z rodziną za granicę – najpierw na rok do Berlina Zachodniego,
a następnie do Austrii. Tam rozpoczął współpracę
z „Kulturą”. Do Polski wrócił w roku 1988. Rok
wcześniej wydał ostatnią powieść – „Fiasko”. Po
powrocie do kraju pisał już wyłącznie felietony
oraz eseje. Zbierał owoce swojej wcześniejszej
twórczości w postaci licznych nagród. Jego książki
przetłumaczono na ponad 40 języków!
W ostatnich latach życia podupadł mocno na
zdrowiu i coraz rzadziej opuszczał dom. Zmarł
w wieku 84 lat, 27 marca 2006 r. w Krakowie.
Nazwiskiem pisarza została nazwana planetoida
3836 Lem, pierwszy polski sztuczny satelita Lem,
a także ulice – w Krakowie i w Wieliczce.

PRZENOŚN E U RZĄDZEN IA,
czy li TAB LETY
Może ciężko w to uwierzyć, ale powstanie takich
podręcznych komputerów również przepowiadał
polski pisarz. We wspomniane już powieści „Obłok Magellena” Lem opisuje dziwaczne zwyczaje
mieszkańców, którzy zrezygnowali z tak „archaicznych form przechowywania danych jak papier
czy celuloza”
Wszystkie dane przechowywano na specjalnych kawałkach kwarcu, które Lem nazwał „trionami”. Dzięki tej technologii, mieszkańcy opisywanego
przez Lema świata stworzyli ogromną bibliotekę
trionową, która zawierała wszystkie owocy pracy
naukowej mieszkańców świata.

CZYTAĆ czy E-CZYTAĆ?
Ciekawy opis technologii, której powstanie
przewidywał Lem znajduję się w książce „Powrót
do gwiazd”:
„Całe popołudnie spędziłem w księgarni. Nie
było w niej książek. Nie drukowano ich już od pół
wieku bez mała. Księgarnia przypominała raczej
elektronowe laboratorium. Książki to były kryształ-

ki z utrwaloną treścią. Czytać można je było przy
pomocy optonu. Był nawet podobny do książki, ale
o jednej, jedynej stronicy między okładkami. Za dotknięciem pojawiały się na niej kolejne karty tekstu.
Ale optonów mało używano, jak mi powiedział
robot-sprzedawca. Publiczność wolała lektany –
czytały głośno, można je było nastawiać na dowolny
rodzaj głosu, tempo i modulację. Tylko naukowe publikacje o bardzo małym zasięgu drukowano jeszcze na plastyku imitującym papier. Tak że wszystkie
moje zakupy mieściły się w jednej kieszeni, choć
było tego prawie trzysta tytułów”.
Jeśli ktoś ma skojarzenia z popularnymi dzisiaj
ebookami i audiobookami, to są one jak najbardziej
słuszne. Lem tę książkę napisał w 1961 roku czyli
kilkadziesiąt lat przed pierwszymi ebookami.

NANOTEC H NO LO GIA
Lem nie wymyślił tego pojęcia, ale mocno rozwinął tą koncepcję. Dzisiejsza nanotechnologia działa
na poziomie nawet pojedynczego atomu, a naukowcy są w stanie skonstruować robota, którego nie
widać gołym okiem. W powieści „Niezwyciężony”
Lem wykorzystuje nanotechnologię i przedstawia
coś co można nazwać jako „nanokurz”.
To inteligenta chmura, która wypełniona jest
maleńkimi robotami, z których każdy posiada różne sensory i narzędzia przystosowane do różnych
celów. Inteligentny kurz przedstawiony przez Lema
ma zachowywać się jak rój owadów, które, współpracując ze sobą, tworzą większy organizm.
Chcesz dowiedzieć się o innych wynalazkach,
które w swojej twórczości
przewidział Stanisław Lem?
Czytaj w serwisie www.panorama24.co.uk
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Pisarz, którego powieści zostały przełożone na 41 języków i sprzedały się w ponad 30 milionach
egzemplarzy na całym świecie, a część została zekranizowana i zaadaptowana na słuchowiska,
12 września 2016 roku obchodziłby swoje 95. urodziny.

Wyobrażasz sobie życie bez internetu? Jeśli
tylko nie jesteś pustelnikiem, to zapewne sobie
tego nie wyobrażasz. Stanisław Lem w kilku swoich powieściach opisywał wynalazki, które bardzo
przypominały współczesny internet. W swoich
książkach nazywał go „mózgiem”, lub „bazą danych”. W powieści „Obłok Magellana” Lem opisuje
świat, którego mieszkańcy mają możliwość dostępu
do ogromnej bazy danych. W domach posiadają
malutkie telewizorki, które są odbiornikami i dają
dostęp do tej bazy.
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I NTER N ET

UCZYMY SIĘ POLSKIEGO

KONKURS

ciąg dalszy z nr. 5/2016

Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kobyłce zaprasza szkoły (uczniów) do wzięcia udziału w
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PRZYSŁOWIA SĄ
MĄDROŚCIĄ NARODÓW
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Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść.
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Trzeba jeść, aby żyć, a nie żyć, aby jeść.

KRZYŻÓWKA / КРОССВОРД

Bogaty je, kiedy mu się chce,
a ubogi, kiedy może.
Kto je ostatki, ten jest piękny i gładki.
Kto nie pracuje, ten nie je.

Jak się nazywa gorące danie mięsne, które
podaje się z musztardą lub chrzanem?
Polacy od wieków go kochają – w staropolskiej
kuchni mięso pozyskiwane ze środkowej części
przedniej kończyny świni uchodziło za przysmak
i często królowało na stołach szlachciców. Nasi
przodkowie nauczyli się przyrządzania tego dania
prawdopodobnie od niemieckich sąsiadów, ale
przez lata rozwinęli własne receptury.

SŁOWNIK / СЛОВАРЬ
trzeba jeść
żyć
sześć
kiedy mu się chce
ubogi
kiedy może
piękny
pracować
nazywać się
gorące danie mięsne
musztarda
chrzan
kochać
pozyskiwać
środkowa część
przednia kończyna
królować
szlachcic
nasi przodkowie
przyrządzić
prawdopodobnie
sąsiad
rozwinąć
własna receptura

- надо есть
- жить
- шесть
- когда ему хочется
- бедный
- когда может
- красивый
- работать
- назывться
- горячее мясное блюдо
- горчица
- хрен
- любить
- взять
- средняя часть
- передняя конечность
- царить
- дворянин
- наши предки
- приготовить
- вероятно
- сосед
- развить
- собственная рецептура

Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 – w obronie granic i niepodległości
Współorganizatorami konkursu są: Zespół Szkół
w Zielonce, Gimnazjum Jana Pawła II z Wilna. Patronat Honorowy nad konkursem sprawują: Ministerstwo
Edukacji Narodowej, Ministerstwo Obrony Narodowej,
Ks. Dziekan Jan Andrzejewski.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych w Polsce, na Kresach, do szkół polonijnych oraz osadzonych
w Aresztach Śledczych.
Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie pracy
na temat „Wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920 –
w obronie granic i niepodległości”. Tematem pracy poetyckiej, pracy pisemnej może być postać wybranego
dowódcy, żołnierza. Praca może również dotyczyć
wybranego wydarzenia: bitwy, konspiracji, zagadnień
technicznych lub społecznych związanych z ich działalnością.
Konkurs przeprowadzony jest w ośmiu kategoriach:
1. Szkoły podstawowe kl. 1-3 – praca plastyczna
2. Szkoły podstawowe kl. 4-6 – praca plastyczna
3. Szkoły gimnazjalne – poezja
4. Szkoły gimnazjalne – komiks

KLUB MĄDREJ SÓWKI

1.
       

5.  Szkoły ponad gimnazjalne –
film
6.  Szkoły ponad gimnazjalne –
projekt graficzny plakatu
7.  Osadzeni w Aresztach Śledczych
– praca plastyczna
8.  Osadzeni w Aresztach Śledczych
– poezja
Prace należy przesłać na adres:
Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego
Mościckiego w Zielonce, ul. Inżynierska 1,
05-220 Zielonka, Polska
Termin składania prac upływa
30 listopada 2016 r.
Rozstrzygnięcie Konkursu –
20 grudnia 2016 r.
Szczegóły konkursu w Regulaminie
na stronie
http://komitet-pamieci-pileckiego.com/
Organizatorzy serdecznie
zapraszają do wzięcia udziału
w konkursie.

Zagadki

Chodzi w futrze, je – w futrze.
Skacze w nim tak dobrze,
że nawet na płocie
Ubrania nie podrze.

3.

Wielkie zwierzę, całkiem szare,
a przy paszczy ma kłów parę.
Długim nosem liście zrywa
i trąbieniem się odzywa.
Przy nim mały nawet koń,
bo to jest ogromny

 ГРИБЫ
 ОБЕД
 МОРОЖЕНОЕ
 ОГУРЦЫ
 БЛИНЧИКИ
 УЖИН
 АНАНАС

2.

Mówią o nim: przyjaciel człowieka,
na obcych zazwyczaj szczeka.
Co to za zwierzę, czy wiesz?
Tak, oczywiście to jest

UWAGA! Pod koniec roku wśród najaktywniejszych uczestników Klubu Mądrej Sówki
będą rozlosowane nagrody! Prosimy podawać swoje imię, nazwisko i wiek.
Odpowiedzi prosimy wysyłać na adres redakcja.jutrzenka@gmail.com
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В недавно открытом Музее торуньского пряника можно не только познакомиться с историей
медово-пряных изделий, но также научиться их
выпекать.
Пряничные традиции Торуня берут начало
в XIII веке. Совершенствующееся из поколения в поколение ремесло принесло городу славу. На рубеже
XIX и XX веков крупнейшим магнатом в этой отрасли
был Густав Вессе, из унаследованной от предков
мануфактуры он создал современную фабрику. Его
выпечка отправлялась в Великобританию, Францию,
Турцию, Китай, Японию, на Гавайи, в Австралию.
Во время II мировой войны фабрика была национализирована, а в начале 90-х годов XX века
преобразована в акционерное общество «Кондитерская фабрика "Коперник"». Предприятие производит
пряники уже более 250 лет и является обладателем
оригинальных рецептов Густава Вессе, в которых
использовались только натуральные специи: гвоздика, корица, кориандр, перец и мускатный орех.
Их мололи на месте и перемешивали в пропорциях,
которые знают лишь несколько человек в компании.
Пряники славятся затейливыми формами
в виде фигурок птиц, зверей, людей, но наибольшим успехом пользуются «катаринки» – пряники,
напоминающие облако. Считается, что их форма
получилась случайно, когда шесть круглых пряников
соединились во время выпечки перед празднованием дня Святой Екатерины.
В сентябре 2015 г. года в недействующей уже
несколько десятилетий фабрике пряников Густава
Вессе в Торуни открылся Музей торуньского пряника. Музейные сотрудники тщательно воссоздали
интерьер магазина пряников на рубеже XIX-XX веков. Здесь находится и доставочный автомобиль,
на котором в социалистической Польше развозили
пряники по магазинам. В виртуальном гардеробе
можно переодеться в торговку или производителя
пряников, из интерактивной книги скачать рецепт,
а также познакомиться с... бывшим владельцем
фабрики Густавом Вессе в виде голограммы.
Но самым приятным сувениром для посетителей будет собственноручно испеченное лакомство!
Фабрика «Коперник» передала в музей старинные
пряничные формы и печь 60-х годов XX века, из
которой вышло 70 тысяч тонн пряников. Ежегодно
фабрика будет поставлять пять тонн теста в мастерские по выпечке пряников.

CIEKAWOSTKI
 Nazwa piernik pochodzi od przymiotnika pierny,
czyli pieprzny.

 Название пряник происходит от прилагательного
«пряный», то есть острый.

 Przed upieczeniem surowe ciasto leżakuje od
kilku dni do nawet roku – im dłużej, tym piernik
szlachetniejszy. Od XIV w. pierniki były nieodłączną częścią żołnierskiego menu. Miód – znakomity
środek konserwujący – sprawiał, że nadawały się
do jedzenia przez długi czas.

 Перед выпечкой сырое тесто выдерживается от
нескольких дней до года – чем дольше, тем пряник
благороднее. С XIV в. пряники были неотъемлемой
частью армейского меню. Благодаря меду – отличному консерванту – пряники годились для употребления в пищу в течение длительного времени.

SMACZNEGO!
PIERNIK to twarde ciemnobrązowe ciasto robione z mieszaniny mąki pszennej i żytniej, mleka,
jajek, karmelizowanego cukru, miodu, mocno przyprawione cynamonem, imbirem, a czasem także
goździkami, kardamonem, gałką muszkatołową, anyżem i lawendą.

PIERNIK JESIENNY
l 300 g drobno startej dyni
l 300 g drobno startej marchwi
l 4 jajka l 250 g cukru l 2 łyżki miodu
l 400 g mąki pszennej
l 1 czubata łyżeczka proszku do pieczenia
l 1 czubata łyżeczka sody l 150 ml oleju
l 50 g rodzynek l 80 g orzechów włoskich
l 1 łyżeczka cynamonu
l 1 czubata łyżka przyprawy do piernika
l 1 łyżka kakao l szczypta soli
Jajka ubić z cukrem na gęstą masę, wlać olej.
Wsypać sól i przyprawy korzenne. Zmiksować na
niskich obrotach. Nie przerywając ubijania, wsypywać po łyżce mąki wymieszanej z proszkiem do
pieczenia i sodą.
Na koniec wymieszać łyżką z tartą dynią, marchwią oraz bakaliami.

Ciasto przelać na wyłożoną papierem do pieczenia prostokątną blachę o wymiarach 30 x 25 cm.
Wstawić do zimnego piekarnika, ustawić temp.
180°C i piec 60 minut. Pod koniec pieczenia przeprowadzić próbę drewnianym patyczkiem.
Placek jest aromatyczny, wilgotny, długo zachowuje świeżość.

Jutrzenka 10/2016

W nowo otwartym Muzeum Toruńskiego
Piernika nie tylko poznamy historię miodowokorzennych ciastek, ale także nauczymy się
je wypiekać.
Tradycje piernikarskie Torunia sięgają XIII w.
Doskonalone przez pokolenia rzemiosło przyniosło
miastu sławę. Na przełomie XIX i XX w. największym potentatem w branży był Gustaw Weese,
który z odziedziczonej po przodkach manufaktury
uczynił nowoczesną fabrykę. Jego wypieki trafiały
do Wielkiej Brytanii, Francji, Turcji, Chin, Japonii,
na Hawaje i do Australii.
Fabryka Weesego, po II wojnie światowej
znacjonalizowana, a na początku lat 90. XX w.
przekształcona w spółkę akcyjną, działa do dziś
pod szyldem Fabryka Cukiernicza Kopernik. Produkuje pierniki od ponad 250 lat i jako jedyna ma
oryginalne receptury Gustawa Weesego. Używano naturalnych przypraw: goździków, cynamonu,
kolendry, pieprzu i gałki muszkatołowej. Mielono
je na miejscu i mieszano w proporcjach, które zna
zaledwie kilka osób w firmie.
Pierniki słyną z wymyślnych kształtów: ptaków, zwierząt, ludzkich postaci, ale największym
wzięciem cieszą się przypominające chmurkę
katarzynki. Przypuszcza się, że ich kształt powstał
przypadkowo, kiedy sześć okrągłych pierników
zlało się podczas pieczenia przed obchodami dnia
św. Katarzyny.
We wrześniu 2015 r. w nieczynnej od dziesięcioleci fabryce pierników Gustawa Weesego przy
w Toruniu po trzech latach przygotowań ruszyło
Muzeum Toruńskiego Piernika. Muzealnicy pieczołowicie odtworzyli wnętrze sklepu z piernikami
z przełomu XIX i XX wieku. Jest nawet samochód
dostawczy, którym w socjalistycznej Polsce rozwożono pierniki do sklepów. W wirtualnej garderobie
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możemy przebrać się za kramarkę albo fabrykanta
pierników, z interaktywnej książki pobrać przepis,
a także poznać... dawnego właściciela fabryki
Gustawa Weesego w postaci hologramu.
Ale najmilszą pamiątką będzie własnoręcznie
upieczony smakołyk! Fabryka Kopernik przekazała Muzeum Toruńskiego Piernika zabytkowe
formy piernikarskie oraz piec z lat 60. XX w.,
z którego wyszło 70 tys. ton pierników. Rocznie na
warsztaty pieczenia pierników dostarczać będzie
pięć ton ciasta.

AFISZ POLSKO-MOŁDAWSKI

WOJNA I POKÓJ NA PLAKATACH
wystawa w Kiszyniowie

JUTRZENKA
Pismo Polaków w Mołdawii
nr 10 (200) październik 2016 r.
Miesięcznik ukazuje się
od listopada 1996 r.
Zarejestrowano 2 maja 2007 r.
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Republiki Mołdawii
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Groza wojny i wartość pokoju – to główny temat
wystawy „Wojna w polskim plakacie”. Instytut Polski
w Bukareszcie we współpracy z Muzeum Narodowym
Historii Mołdawii w Kiszyniowie w listopadzie prezentuje
kolekcję Krzysztofa Dydo.
Wystawa prezentuje 43 plakaty z okresu 1939-2014, wybrane z kolekcji Krzysztofa Dydo. Znawca sztuki plakatu, autor
licznych opracowań na ten temat i współtwórca Galerii Plakatu
w Krakowie jest właścicielem największej prywatnej kolekcji
w Polsce, zawierającej ponad 20 tys. prac.
Wystawa składa się z dwóch wyraźnych części. Pierwsza –
to plakaty poświęcone latom 1939-1945, wybuchowi II Wojny
Światowej, zbrodni katyńskiej, obozom zagłady, powstaniu
w Getcie Warszawskim (1943) a przede wszystkim Powstaniu
Warszawskiemu (1944). Druga – to plakaty z lat 1955-2004,
poświęcone obronie pokoju, konfliktom międzynarodowym,
terroryzmowi, odwołujące się do wydarzeń w Tybecie, Korei,
Chile, Czeczenii, konfliktu między Palestyną a Izraelem czy
ataków terrorystycznych z 11 września 2001 roku.
Wystawę „Wojna w polskim plakacie. Kolekcja Krzysztofa
Dydo” można oglądać od 3 do 30 listopada 2016, od soboty
do czwartku, w godz. 10.00 – 17.00.
Chișinău, Muzeul Național de Istorie a Moldovei
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