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Redakcja nie zwraca materiałów nie-
zamówionych, zastrzega sobie prawo 
redagowania i skracania nadesłanych 
tekstów, także odmowy publikacji 
bez podania przyczyny. Nie ponosi 
odpowiedzialności za treść zamiesz-
czonych ogłoszeń i reklam. Opinie 
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zawsze są zgodne z opinią redakcji.

Projekt jest finansowany 
ze środków przyznanych  
z funduszy polonijnych  

Departamentu Współpracy  
z Polonią i Polakami za Granicą  

na wniosek Ambasady RP  
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CMENTARZ POLSKI  
W KISZYNIOWIE

Listopad to miesiąc szczególnej pamięci o zmarłych, 
zarówno naszych bliskich, jak i tych, których grobów 
już nikt nie odwiedza. Uroczystość Wszystkich Świętych  
w Kiszyniowie obchodzona była tradycyjną procesją na 
Cmentarzu Polskim przy ul. ValeaTrandafirilor 11. 

W sobotę 5 listopada przedstawiciele Ambasady RP i Polo-
nii kiszyniowskiej spotkali się na cmentarzu przy ul. ValeaTran-
dafirilor 11, by pomodlić się w intencji Rodaków i oddać hołd 
wszystkim Polakom, zmarłym i pochowanym na mołdawskiej 
ziemi. W tym dniu oddano hołd również Polakom, pochowanym 
na Cmentarzu Ormiańskim przy ul. Mateevici.

Przed Dniem Wszystkich Świętych kiszyniowskie Stowarzy-
szenie „Polska Wiosna w Mołdawii”, jak co roku zorganizowało 
sprzątanie opuszczonych grobów. Zaangażowani w akcje 
przynieśli ze sobą znicze, a organizatorzy zadbali o sprzęt do 
czyszczenia i worki na odpady.

– Coroczne sprzątanie mogił jest staropolską tradycją, którą 
należy podtrzymywać, nie ograniczając się tylko do utrzymywa-
nia grobów swoich rodzin. Jesienią, przed dniem Wszystkich 
Świętych, apelujemy o wspólne sprzątanie zapomnianych 
miejsc pochówków – mówi parafianka Katarzyna Jażgunowicz. 
Zna na Cmentarzu Polskim prawie każdą mogiłę Rodaków, jest 
prawdziwym aniołem-stróżem tego miejsca. – Porządkujemy, 
grabimy opadłe liście i zbieramy śmieci. Ta praca daje poczucie 
zrobienia czegoś dobrego – dodaje pani Katarzyna. w
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AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI / CMENTARZ POLSKI W KISZYNIOWIE

GROBOWIEC SZLACHCIANKI WISZNIOWSKIEJ  
NA POŁUDNIU MOŁDAWII

W sierpniu 2016 r. polscy konserwatorzy zabytków zakończyli prace we wsi Wiszniowka (rej. 
Cantemir) na południu Mołdawii, a już w październiku odbyło się uroczyste poświęcenie pomnika 
śp. Paraskiewy Wiktorii Wiszniowskiej, znajdującego się w dawnej posiadłości polskiej rodziny 
Wiszniowskich. 

Cmentarz katolicki w Kiszyniowie powstał 
na początku XIX wieku, chowani na nim byli Or-
mianie, Niemcy i Polacy, nazywany jest jednak 
powszechnie Polskim, rzadziej – Ormiańskim. 
Początkowo zajmował większy obszar, po części 
trzęsień ziemi z 1977 (marzec), 1986 (sierpień) 
i 1990 (maj) poważna jego część uległa dużym 
zniszczeniom, a znajdujące się tam groby, nie 
patrząc na ich wartość historyczną, wywieziono  
w nieznane miejsce, szczątki ludzkie i resztki mogił 
zrównano z ziemią, a na opustoszałym wskutek tej 
dewastacji terenie postawiono istniejące do dziś 
garaże. W tych okolicznościach tym ważniejsza 
stała się kwestia uratowania i zachowania pozo-
stających na tej nekropolii historycznych polskich 
mogił. Idea ta znalazła zrozumienie zarówno  
w Merostwie Kiszyniowa, jak i administracji Cmen-
tarza Polskiego. 

W roku 2015, dzięki wsparciu finansowemu 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP 
dokonano renowacji dwóch zabytkowych polskich 
nagrobków – śp. Zofii Łempickiej z 1894 r. i śp. 
Michała Trojanowskiego z 1885 r. Obecny sezon 
2016 był więc drugim rokiem zaplanowanych na 
co najmniej pięć lat prac konserwatorskich na 
kiszyniowskim Cmentarzu Polskim. Ewidencję 

wybranych ze względu na szczególne walory za-
bytkowe 76 polskich nagrobków pod egidą MDKiN 
dokonano już w latach 2005-2006 (G. Ruszczyk, 
K. Nawrocki), a pierwszym poddanym renowacji 
nagrobkiem był wykonany ok. 1900 r.z białego 
marmuru pomnik Anny Ohanowicz.

W sierpniu br. na Cmentarzu Polskim w Ki-
szyniowie odbyło się uroczyste zakończenie prac 
konserwatorskich w sezonie 2016, podjętych  
z inicjatywy Ambasady RP, a sfinansowanych ze 
środków MDKiN. Pracom konserwatorskim pod-
dano nagrobek śp. Ludwiki Siarczyńskiej z 1883 r. 
Dyplomowani konserwatorzy Radosław i Rafał 
Tusznio, specjaliści w dziedzinie restauracji rzeźby 
kamiennej i elementów architektury, wykopali i pod-
dali gruntownej renowacji betonowy fundament, 
uzupełnili i naprawili pierwszą, wapienną część 
podstawy i drugą, granitową, oczyścili i uzupełnili 
ubytki zwieńczonej kapitelem smukłej kolumny,  
a także – co szczególnie godne uwagi – odnaleźli 
i zamontowali oryginalne zwieńczenie w postaci 
żeliwnego krzyża. Uporządkowane zostało także 
i wysypane żwirem podłoże w obrębie podstawy 
oraz odświeżony został napis.

źródło: http://kiszyniow.msz.gov.pl/
zdjęcia: Mirosław Horyn (więcej na okładce)

Pomnik Paraskiewy Wiktorii Wiszniowskiej 
został poddany konserwacji dzięki wsparciu finan-
sowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego RP, we współpracy z firmą Plastics Moldova  
i Ambasadą RP w Kiszyniowie. 

Prace konserwatorskie koordynowała Fundacja 
MOSTY. W skład zespołu konserwatorskiego weszli 
polscy konserwatorzy pod kierunkiem prof. Janusza 
Smazy z warszawskiej ASP oraz mołdawski artysta 
plastyk Leonid Stratiev. Realizacja projektu nie była-
by możliwa bez udziału: Olgi Pac, Didina Rogojină, 
Agnieszki Mikulec, Sergiu Toderici i Ireneusza Derek.

Odsłonięcia odnowionego pomnika nagrobnego 
w dniu 28 października dokonał Ambasador RP Artur 
Michalski w obecności władz lokalnych. Pomnik 
został poświęcony przez prawosławnego księdza. 
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele MKiDN 
prof. Janusz Smaza i naczelnik Michał Michalski 
oraz prezes warszawskiej Fundacji Pomoc Polakom 

na Wschodzie Mikołaj Falkowski. Obecni również 
byli członkowie Stowarzyszenia Polaków Gagauzji 
na czele z Ludmiłą Wolewicz, z której inicjatywy 
w 2008 r. rozpoczęto poszukiwania materiałów, 
dotyczących polskiej historii tej miejscowości. 

Mogiła Wiktorii Wiszniowskiej, pochowanej 
w 1912 r. obok kościoła, została zdewastowana  
w 1940 r. Szczątki dawnej właścicielki mieszkańcy 
wsi, pamiętający o jej zasługach i dobroczynności 
(Wiktoria Wiszniowska założyła we wsi pierwszą 
– cerkiewną – szkołę), z troską przenieśli na miej-
scowy cmentarz, ale i tam nie znalazły one spokoju. 
Dopiero latem 2016 r., po rekonstrukcji i renowacji 
zniszczonego nagrobka, uroczyście umieszczono 
i poświęcono prochy Wiktorii Wiszniowskiej, Polki  
z Besarabii, która dobrze zasłużyła się tej ziemi. 
Oby wreszcie odpoczywała w pokoju... 

źródło: http://kiszyniow.msz.gov.pl/
zdjęcia udostępniono redakcji przez Ambasadę RP

w

 � Nagrobek śp. Michała Trojanowskiego z 1885 roku  
               / Fot. K. Jażgunowicz

 � Pani Katarzyna Jażgunowicz, ambasador Artur 
Michalski, biskup Anton Coșa

 � Prof. Janusz Smaza  
przy odnowionym pod jego kierunkiem  pomniku 
nagrobnym Paraskiewy Wiktorii Wiszniewskiej  � Poświęcenie pomnika
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POLACY W BESARABII POLACY W BESARABII 

Besarabska gałąź rodziny Wiszniowskich1 wy-
wodziła się z drobnej szlachty katolickiej z Wołynia. 
Pierwszym przedstawicielem rodziny, który opuścił 
rodzinne strony i szukał szczęścia na niedawno 
przyłączonych do Imperium terenach stepowych 
tzw. Nowej Rosji, był Tomasz Wiszniowski (ur. 1796 
we wsi Czuchiele na Wołyniu, koło Wołoczysk), 
syn podporucznika wojska polskiego i rosyjskiego. 
„Założycielem” besarabskiej linii Wiszniowskich 
był syn Tomasza, Sebastian, urodzony jeszcze na 
Wołyniu w 1818 r., ale ochrzczony już w kościele  
w Bałcie w 1819 r. (Bałta była granicznym miastem 
dawnej Rzeczpospolitej i Imperium Osmańskiego, 
a potem guberni podolskiej i guberni chersońskiej). 
Sebastian Wiszniowski przeszedł drogę typową 
dla niezamożnych synów szlacheckich z tych te-
renów. Jako dziecko został oddany do morskiego 
korpusu kadetów w Mikołajowie (Черноморская 
штурманская рота), którego jednak nie ukoń-
czył i szkołę opuścił jako 15-latek w 2. klasie  
w 1833 r. Osiadł później w Odessie, gdzie w latach 
1837-1848 pracował jako urzędnik, początkowo 
w kancelarii generał-gubernatora Nowej Rosji  
i Besarabii, a potem w sądzie. W 1848 r. na własną 
prośbę zwolnił się ze służby państwowej. Kariery 
w administracji nie zrobił – musiał pełnić najprost-
sze funkcje urzędowe, bo w momencie zwolnienia 
posiadał jedynie rangę registratora kolegialnego, 
czyli najniższy stopień w rosyjskiej tabeli rang 
urzędniczych.

W 1850 r. 32-letni Sebastian Wiszniowski oże-
nił się z 17-letnią Paraskiewą z domu Iłaszkow 
(Параскева / Прасковья Петровна Илашкова), 
wywodzącą się z rosyjskiej rodziny; ślub odbył się 
w cerkwi we wsi Iwanowka Bułgarska (dzisiaj Nowa 
Iwanowka w obwodzie odeskim, niedaleko granicy 
z Mołdawią, ok. 80 km od Wiszniowki). Najstarszy 
ich syn przyszedł na świat we wsi Acmanghit koło 
Tatarbunarów (dzisiaj obwód odeski). Jak się 
wydaje, to związki majątkowe rodziny Iłaszkow  
z Budżakiem zadecydowały o osiedleniu się  
w tym regionie Sebastiana Wiszniowskiego z żoną. 
W listopadzie 1853 r. kupił on od wspólnoty răzeși 
(drobnej szlachty mołdawskiej) ze wsi Capaclia ok. 
2750 ha ziemi (z czego ok. 2200 ha stepu oraz 
550 ha pod zabudowaniami i lasu przytykającego 
do wsi Hănășenii i Pleșeni) za 21250 rubli srebr-
nych. Kwota ta znacznie przekraczała możliwości 
finansowe dymisjonowanego drobnego urzędnika 
wywodzącego się z ubogiej szlachty i wszystko 
wskazuje na to, że majątek został zakupiony dzięki 
posagowi żony. Powstała w tym miejscu nowa 
wieś, Capaclia Nouă, przeważnie zamieszkana 
przez chłopów mołdawskich; stara dla odróżnienia 
nazywała się Capaclia Răzeși. Na początku XX w. 
nazwa Capaclia Nouă została oficjalnie zmieniona 
na Wiszniowka (w okresie międzywojennym – 
Vișinești).

Sebastian Wiszniowski, chociaż ochrzczony  
w kościele katolickim, we wszystkich dokumentach 

podawał się za prawosławnego. Oddany jako dziec-
ko do korpusu kadetów został zapewne wychowany 
w środowisku rosyjskojęzycznym i pod wpływem 
Cerkwi prawosławnej. Wszystko wskazuje na to, 
że w jego kręgu rodzinnym i towarzyskim nie było 
Polaków (których zresztą było niewielu w Budżaku), 
a po ślubie w domu używało się języka rosyjskiego. 
Nie ma żadnych informacji świadczących o tym, 
żeby ktoś z jego krewnych osiedlił się w Besarabii 
i żeby podtrzymywano bliskie kontakty z rodziną 
pozostałą w guberniach ukraińskich (wiadomo, że 
jego stryj, Celestyn, mieszkał wówczas w guberni 
kijowskiej)2.

Sebastian i Paraskiewa Wiszniowscy mieli 
piątkę dzieci: Wasilija (1851-1891, chyba zmarł bez-
dzietnie), Michaiła (ur. 1861), Jewgienija (ur. 1863), 
Alieksieja (ur. 1864), Piotra (ur. 1872) i Wiktorię (ur. 
1876). Wszystkie dzieci, za wyjątkiem najstarszego 
Wasilija, przyszły na świat w Wiszniowce. Po śmierci 
Sebastiana majątek rodowy pozostał w rękach ro-
dziny, podzielony pomiędzy dzieci.

Spośród nich największą karierę zrobił Michaił 
Wiszniowskij. Ukończył on w 1898 r. akademię 
medyczną w Wiedniu i w 1899 r. został zatrudniony 
w gubernialnym szpitalu ziemskim w Kiszyniowie. 
Szpital ten był nie tylko najważniejszym szpitalem 
w całej guberni, ale także instytucją bardzo ważną 
dla życia publicznego Besarabii. Spośród jego kadry 
lekarskiej rekrutowało się wielu pierwszoplanowych 
polityków i działaczy społecznych, w tym czołowych 
przedstawicieli ówczesnego obozu liberalnego.  
W trakcie paroletniej pracy w tej instytucji Wiszniow-
skij miał okazję nawiązać znajomości z ówczesną eli-
tą intelektualną i polityczną Besarabii. W listopadzie 
1905 r. zwolnił się ze szpitala ziemskiego w związku 
z nominacją na zastępcę prezydenta Kiszyniowa 
(funkcję tę pełnił ok. 1,5 roku). Niestety, niewiele 
wiadomo o szczegółach aktywności politycznej 
Michaiła Wiszniowskiego. Prezydentem miasta był 
wówczas Pantieliejmon Sinadino, z wykształcenia 
również lekarz, przedstawiciel bardzo zamożnej 
rodziny pochodzenia greckiego, jeden z kluczowych 
polityków tzw. obozu Krupienskich. Obóz ten na 
początku XX w. stanowił główną grupę oligarchiczną  

w Besarabii, reprezentował interesy wielkiej własno-
ści ziemskiej i był zaliczany do umiarkowanej prawicy 
rosyjskiej. Bardzo prawdopodobne, że Wiszniowskij, 
sam będąc właścicielem ziemskim, podzielał kon-
serwatywne poglądy obozu Krupienskich i Sinadi-
no i ich pełną lojalność wobec caratu. W każdym 
razie osoba Wiszniowskiego nie była zaliczana do 
środowisk liberalnych czy sympatyzujących z so-
cjalistami, których czołowymi przedstawicielami byli 
jego koledzy-lekarze, jak Leopold Sicinskij, Nikołaj 
Dorosziewskij, czy Władysław Kossakowski.

Na przełomie XIX i XX w. Michaił Wiszniowskij 
posiadał odziedziczoną część majątku Wiszniowka 
(ok. 900 ha), a poza tym także nabyte majątki Goleni 
koło Edineț (ok. 600 ha) i Eskiorda koło Symferopola 
na Krymie (ok. 800 ha). Stał się także właścicielem 
majątku w Temeleuți koło Călărași, który wcześniej 
znajdował się w posiadaniu jego szwagra, Pantie-
liejmona Iłaszkowa, dyrektora Banku Ziemskiego 
Guberni Chersońskiej, jednej z większych instytucji 
bankowych w regionie3.

Jeszcze w trakcie studiów w Wiedniu Michaił 
Wiszniowskij poślubił Marię z Morawskich; była ona 
wyznania prawosławnego, chociaż jej nazwisko 

RODZINA WISZNIOWSKICH 
Z BESARABII

1 W dokumentach pojawiają się dwie formy pisowni tego nazwiska: Вишниовский i Вишневский. Michał Wiszniowski w podaniu z 1902 r. 
o zatwierdzenie szlachectwa jego żony i syna wyraźnie stwierdził, że prawidłowa forma to Вишниовский, a użycie formy Вишневский 
wynikało z pomyłek kancelaryjnych. Odróżniało to Wiszniowskich z Besarabii od szlachty polskiej z Wołynia i Podola, gdzie pod koniec 
XIX w. przeważała forma Wiszniewski (oczywiście obok najpopularniejszej formy Wiśniewski).

  W Besarabii była także rodzina szlachecka o nazwisku Wiszniewskij, związana w II poł. XIX w. z miejscowością Ohrincea koło Criuleni. 
Wywodziła się ona od oficera armii rosyjskiej pochodzącego się z guberni penzeńskiej i nie miała polskich koligacji.

2 Kilka lat temu w „Jutrzence” został opublikowany artykuł o Wiszniowce autorstwa Ludmiły Wolewicz. Autorka podaje w nim, jakoby wieś 
Capaclia Nouă została założona jeszcze w latach 30. XIX w. przez niejakiego Jakuba Wiśniewskiego, absolwenta Uniwersytetu w Char-
kowie, którego rodzina była „na liście szlachciców i nosili tytuł hrabiów”, a ziemię w Capaclia dostali „za zasługi od cara rosyjskiego”. Nie 
wiem, skąd autorka wzięła te informacje. Ze znanych mi dokumentów nic nie wskazuje na to, żeby przed Sebastianem Wiszniowskim inny 
przedstawiciel tej rodziny osiedlił się w okolicy (chociaż bez szczegółowych badań historii tej wsi nie mogę tego na 100 % pewności wyklu-
czyć). Na pewno poza rodziną Sebastiana żadna inna rodzina o tym nazwisku nie została wpisana do ksiąg szlachty guberni besarabskiej.

  W artykule tym pojawia się też wzmianka, jakoby w Wiszniowce znajdował się kiedyś kościół. Jest to nieprawda – Wiszniowscy byli prawo-
sławnymi, dzieci Sebastiana były ochrzczone w cerkwi, a w żadnym z oficjalnych spisów diecezji tyraspolskiej nie ma wzmianki o kościele 
czy też katolickim domie modlitwy w tej miejscowości. Natomiast w 1906 r. ponad 2500 ha ziemi w tej wsi wykupiło (nie wykluczone, że 
od Wiszniowskich) kilkadziesiąt rodzin kolonistów niemieckich wyznania ewangelicko-augsburskiego; autorka artykułu musiała pomylić 
kaplicę luterańską z kościołem.

 W spisie powszechnym z 1930 r. w Wiszniowce na 1347 mieszkańców wsi 435 zadeklarowało się jako Rumuni (Mołdawianie),  
803 – Niemcy, 76 – Żydzi, poza tym było jeszcze kilkunastu Bułgarów, Rosjan i Ukraińców. Ani jedna osoba nie podała narodowości 
polskiej ani wyznania rzymsko-katolickiego

JAKUB BER

absolwent Uniwersytetu Warszawskiego,
zajmuje się historią Besarabii w XIX i XX w.

Przygotowując materiał o odnowionym przez polskich konserwatorów zabytków pomniku 
w Wiszniowce (str. 5), redakcja zderzyła się z rozbieżnością w pisowni nazwiska besarabskiej 
szlachcianki Wiszniowskiej. Długo zastanawialiśmy – Wiszniowska, Wiszniewska czy Wiśniewska? 

Postanowiliśmy zwrócić się o pomoc do fachowca. Oto wyniki: z dokumentów o zatwierdzenie 
szlachectwa wynika, że rodzina używała nazwiska Wiszniowscy dla odróżnienia swojej, czyli 
besarabskiej, gałęzi rodu od nazwisk rodzin mieszkających na Wołyniu i Podolu i używających formy 
Wiśniewscy. Proponujemy czytelnikom oparty na źródłach materiał historyczny, który odszukał  
i opracował JAKUB BER.
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WIADOMOŚCI

IGOR DODON ZWYCIĘZCĄ  
WYBORÓW PREZYDENCKICH W MOŁDAWII

13 listopada 2016 r. w Mołdawii odbyła się druga 
tura bezpośrednich wyborów prezydenckich (od 
1996 roku głowę państwa wyłaniał parlament). Po 
podliczeniu 99,81 % kart do głosowania zwycięzcą 
z wynikiem 52,4% został Igor Dodon, lider prorosyj-
skiej Partii Socjalistów (PSRM). Jego kontrkandydat-
ka, Maia Sandu, liderka opozycyjnej i proeuropejskiej 
partii Działania i Solidarności (PAS) uzyskała 47,6 %. 
Frekwencja, choć stosunkowo niewielka (53,31 %), 
była wyższa niż w pierwszej turze (48,95 %).

Na razie brak doniesień na temat poważniej-
szych naruszeń procesu wyborczego. Obserwa-
torzy zwracają jednak uwagę na niewystarczającą 
liczbę kart do głosowania w punktach wyborczych 
poza granicami kraju. Zgodnie z mołdawskimi regu-
lacjami, każdy z takich punktów otrzymać mógł od 
Centralnej Komisji Wyborczej (CKW) maksymalnie 
3 tys. kart – w rezultacie m. in. w Londynie, Paryżu, 
Bukareszcie i Moskwie wielu Mołdawian zostało de 
facto pozbawionych prawa głosu. 

Wybory pokazały dobitnie, że obecnie rządzą-
cym politykom Mołdawianie mówią stanowcze nie. 
Za zmianą głosowali zarówno wyborcy Dodona, 
jak i Sandu. Zwolennicy byłej minister uważają, 
że proeuropejski kurs w polityce Mołdawii jest 
słuszny, jednak realizowali go ludzie nieuczciwi,  
a wykształcona w USA Sandu mogłaby doprowa-
dzić do gruntownej odnowy krajowej elity i napraw-

dę odmienić oblicze państwa. Głosujący na Dodona 
chcieliby powrotu do dobrych stosunków z Rosją 
i uznania, że kurs na Europę Mołdawii przyniósł 
głównie straty gospodarcze. Jedni i drudzy do-
magają się skutecznej walki z oligarchią, korupcją  
i zwyczajnym złodziejstwem, którego szczytowym 
przykładem było wyprowadzenie z krajowego sys-
temu bankowego miliarda dolarów. 

Za Dodonem głosowała, zgodnie z przewidy-
waniami, cała Gagauzja (98 % głosów) oraz północ 
kraju. Sandu, tak jak w pierwszej turze, wygrała  
w Kiszyniowie. Postawili na nią również Mołdawia-
nie żyjący w diasporze – w zagranicznych lokalach 
wyborczych na przewodniczącą PAS zagłosowało 
ok. 80 % wyborców.

4 marca 2016 r. mołdawski Sąd Konstytucyjny 
wydał orzeczenie, uznające przyjętą w roku 2000 
poprawkę do ustawy zasadniczej, zmieniającą tryb 
wyłaniania prezydenta z wyborów bezpośrednich 
na pośrednie (przeprowadzane przez parlament), 
za niezgodną z konstytucją. W orzeczeniu pod-
kreślono, że decyzja ta nie podważa legitymacji 
osób, które sprawowały urząd prezydenta w latach 
2000-2016, ale zobowiązuje władze do przeprowa-
dzenia najbliższych wyborów głowy państwa już  
w nowym trybie.

źródła: www.osw.waw.pl, www.strajk.eu

Fot: Andreea Alexandru / AP

panieńskie i отчество jej ojca (Георгий Фадеевич 
Моравский) wskazują na polskie pochodzenie tej 
rodziny. Ślub odbył się w 1893 r. w cerkwi przy Po-
selstwie Rosji w Wiedniu. Mieli oni dwóch synów: 
Władimira (ur. 1900)4 i Nikołaja (ur. 1903).

Historia rodziny Wiszniowskich jest dość typo-
wa dla niezamożnej szlachty z Wołynia, Podola 
i Kijowszczyzny, która od końca XVIII w. szukała 
szczęścia na terenach tzw. Nowej Rosji i później też 
w Besarabii. Młodzież z takich rodzin, która zazwy-
czaj kończyła naukę na kilku klasach szkoły śred-
niej, chętnie wstępowała do armii lub administracji 
rosyjskiej, gdzie po kilku-kilkunastu latach służby 
podnosiła swój status społeczny i nawiązywała 
znajomości w lokalnych elitach. W zdecydowanej 
większości przypadków, w momencie przejścia  
w stan nieczynny, osoby takie nie przekraczały 
poziomu niskich czy średnich rang (do stopnia 
majora-podpułkownika i ich odpowiedników w admi-
nistracji cywilnej). Zazwyczaj kluczem do nobilitacji 
nowej gałęzi rodziny było dobre małżeństwo takiego 
oficera lub urzędnika z córką miejscowego wiel-
kiego właściciela ziemskiego i tym samym wejście 
do grupy bogatego ziemiaństwa. Pozwalało to na 
wykształcenie dzieci na uniwersytetach, przed któ-
rymi otwierała się możliwość robienia poważniejszej 
kariery w administracji państwowej lub w wolnych 
zawodach.

W większości przypadków już taki „przyjezd-
ny” oficer czy urzędnik zaliczany był do kategorii 
„обрусевших поляков”, nie szukał polskiego to-
warzystwa i był ukształtowany pod wpływem języka 
rosyjskiego i Cerkwi. Chociaż formalnie zapisany 
w dokumentach jako katolik, nie miał problemów 
z uczęszczaniem do Cerkwi, z zawarciem w niej 
ślubu i ochrzczeniem dzieci. Dobrym przykładem 
takiej kariery był policmajster kiszyniowski w latach 
1860-1877, Fortunat Przecławski, który ożenił się 
z przedstawicielką greckiej rodziny Mawrokordato. 
Pomimo „arcypolskiego” nazwiska trudno mówić  
o nim, a tym bardziej o jego dzieciach, jako o Pola-
kach. Z ważnych rodzin mieszkających na południu 
Besarabii podobnie wyglądała historia Bielikowi-
czów i Jaroszewiczów, związanych z powiatem 
akermańskim.

Lokalne elity w Besarabii przed I wojną światową 
składały się właśnie z takich mieszanych rodzin,  

w których żyłach płynęła krew mołdawska, rosyjska, 
polska, ukraińska, grecka czy ormiańska. W realiach 
Besarabii XIX w. podstawowym składnikiem ich toż-
samości była świadomość przynależności do stanu 
szlacheckiego i imperialnej elity władzy, połączona 
z lojalnością wobec dynastii Romanowów. Za tym 
szło poczucie odrębności regionalnej (besarabskiej), 
natomiast podziały etniczne w tym środowisku nie 
odgrywały pierwszorzędnego znaczenia. Według 
hierarchii wartości była to przede wszystkim szlach-
ta imperialna, dalej – besarabska, związana ściśle 
swoimi interesami i sentymentem z tą prowincją, 
a dopiero w następnej kolejności pojawiało się 
poczucie tożsamości narodowej, mniej lub bardziej 
wyraźnie zarysowane. Była to tendencja ogólna, od 
której oczywiście istniał szereg wyjątków.

Nie dysponujemy bezpośrednimi relacjami 
pamiętnikarskimi dotyczącymi życia codziennego  
w rodzinie Wiszniowskich, natomiast informacje za-
warte w dokumentach urzędowych (ścieżka kariery, 
wyznanie, koligacje rodzinne, osoby dobierane za 
świadków przy ślubach czy rodziców chrzestnych, 
też imiona nadawane dzieciom) skłaniają ku stwier-
dzeniu, że rodzina ta zaliczała się do wyżej opisanej 
grupy. Już Sebastian Wiszniowski znajdował się 
daleko od kultury polskiej, a jego dzieciom i wnukom 
bliżej było, jak wszystko na to wskazuje, do identy-
fikowania się jako Rosjanie niż Polacy.

październik 2016 r.

WYKORZYSTANE MATERIAŁY:
–   ANRM, fond 88 (Бессарабское дворянское собра-

ние), inventar 1, dosar 2216 (materiały dotyczące 
zatwierdzenia szlachectwa rodziny Wiszniowskich)

–   ANRM, f. 65 (Бессарабская губернская земская 
управа), d. 2250 (teczka personalna lekarza 
M. Wiszniowskiego)

–   Gheorghe Bezviconi „Boierimea Moldovei dintre 
Prut și Nistru”, vol. II, București 1943

–   „Recensământul general al populaţiei României din 
29 decembrie 1930”, vol. II „Neam, limbă maternă, 
religie”, Bucureşti 1938

–   „Rocznik Służby Zagranicznej Rzeczypospolitej 
Polskiej. Stan na 1 kwietnia 1937 r.”

–   „Бессарабский календарь на 1907 год”
–   „Немцы России. Населенные пункты и места 

поселения. Энциклопедический словарь”, Мо-
сква 2006

POLACY W BESARABII / RODZINA WISZNIOWSKICH

3 Trudno powiedzieć bez szczegółowych badań, jak długo poszczególne majątki ziemskie znajdowały się w jego posiadaniu i jak często 
zmieniały one właścicieli. Nie ulega jednak wątpliwościom, że Wiszniowskij był zamożnym człowiekiem – poza dochodami z rolnictwa, 
otrzymywał on dobrą pensję jako lekarz i zastępca burmistrza Kiszyniowa.

4 Pomimo zbieżności imienia, nazwiska i bliskich dat urodzenia Władimir Michajłowicz Wiszniowskij (ur. 6 VI 1900) nie był tą samą osobą co 
Włodzimierz Wiszniowski (ur. 20 VI 1896 r.), wieloletni pracownik kontraktowy Konsulatu RP w Kiszyniowie w okresie międzywojennym. 
Według relacji Tadeusza Gaydamowicza, który znał osobiście Włodzimierza Wiszniowskiego, jego rodzina pochodziła z Kijowszczyzny,  
a on sam znalazł się w Besarabii w wyniku zawieruchy rewolucyjnej i nie był wcześniej związany z tą prowincją. Nie wykluczone jednak, że 
pochodził on z innej gałęzi tej samej rodziny Wiszniowskich, która na początku XIX w. osiedliła się w guberni kijowskiej (jak wspomniany 
wyżej Celestyn Wiszniowski, brat Tomasza).

w
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nie w świat polskiej historii, kultury oraz współcze-
snych realiów życia w Polsce. W programie kursów 
znalazły się więc m. in. zajęcia na temat: polskich 
symboli narodowych, najważniejszych świąt religij-
nych i państwowych, systemu wyborczego w Pol-
sce, czy też znaczenia Polski w Unii Europejskiej. 
Uczestnicy zajęć dokładnie studiowali także mapę 
Polski, odkrywając miejsca, które w przyszłości 
chcieliby zobaczyć. 

Na szczególną uwagę zasługuje grupa ucząca 
się języka polskiego w Tyrnowie. Ku ogromnemu 
zaskoczeniu zarówno organizatorów, jak i samych 
wolontariuszy na lekcje języka polskiego przycho-
dziło tu około 100 dzieci (!) w wieku od 5 do 17 lat. 
I choć nie wszystkie z nich miały polskie korzenie, 
to ich ogromne zainteresowanie, niewyczerpany 
entuzjazm i chęć nauki języka polskiego jest przy-

kładem godnym naśladowania dla całej Mołdaw-
skiej Polonii. 

Praca z dziećmi to głownie nauka przez za-
bawę, dlatego w Tyrnowie studenci uczyli swoich 
podopiecznych śpiewać polskie piosenki i recyto-
wać wiersze, organizowali gry i zabawy w języku 
polskim, pokazywali znane polskie bajki. Wo-
lontariusze pomogli także miejscowym Polakom 
przygotować występ z okazji Festynu Etnicznego, 
na którym wspólnie zaprezentowali polskie pieśni 
i tańce. 

Z pełnym przekonaniem można stwierdzić, 
że realizacja projektu zakończyła się sukcesem 
i przyniosła korzyści każdej ze stron. Członkowie 
mołdawskiej Polonii mieli niecodzienną okazję do 
bliższego poznania języka i kultury swoich przod-
ków, a wolontariusze możliwość poznania nowego 

AKTUALNOŚCI

POLSCY WOLONTARIUSZE W MOŁDAWII
Od 17 do 30 września w Grigorówce, Sorokach i Tyrnowie, dzięki zaangażowaniu studentów  

z Polski, zorganizowane zostały intensywne kursy języka i kultury polskiej. Realizacja projektu 
była dla członków Mołdawskiej Polonii doskonałą okazją do nauczenia się języka oraz bliższego 
poznania historii i kultury przodków, dla polskich studentów zaś – niezapomnianą przygodą  
i bezcennym doświadczeniem. 

W ostatnich latach Polska cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem wśród członków moł-
dawskiej Polonii, którzy odkrywając na nowo swoje 
korzenie, starają się poznać historię, kulturę i język 
swoich przodków. Zainteresowanie to nie jest jed-
nak jednostronne, coraz więcej Polaków zaczyna 
się bowiem pasjonować historią i losami swoich 
braci za wschodnią granicą. Do Mołdawii przyjeż-
dżają więc politolodzy i językoznawcy, miłośnicy 
historii i antropologii, ludzie ciekawi świata, pełni 
energii i entuzjazmu oraz, co najważniejsze, chętni 
do dzielenia się swoją pasją i pomagania innym. 

Dzięki takim właśnie ludziom w ostatnim cza-
sie trzykrotnie udało się zorganizować w Mołdawii  
i Naddniestrzu intensywne kursy języka i kultury 
polskiej. Pierwsza grupa pasjonatów pojawiła się 
w Raszkowie we wrześniu 2014 r. Koszty pobytu 
czterech wolontariuszy w całości pokryte zostały 
przez nich samych oraz przez członków polskiej 
Diaspory. W październiku 2016 r., dzięki staraniom 
Tomasza Horbowskiego, dyrektora Centrum Infor-
macyjnego dla Władz Lokalnych w Mołdawii, do wsi 

Tyrnowo zawitała pięcioosobowa grupa studentów 
z warszawskiego Studium Europy Wschodniej,  
a już miesiąc później przyjechała do Mołdawii 
dwunastoosobowa grupa studentów z Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwer-
sytetu Warszawskiego. 

Wrześniowa Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Wrześniową intensywną szkołę udało się zorga-

nizować dzięki współpracy Stowarzyszenia „Polska 
Wiosna w Mołdawii” oraz Centrum Języka i Kultury 
Polskiej Państwowego Uniwersytetu Mołdawskie-
go w Kiszyniowie. Projekt w całości sfinansowany 
został ze środków Departamentu Współpracy  
z Polonią i Polakami za Granicą MSZ. 

Głównym celem przedsięwzięcia było zorgani-
zowanie kursów języka i kultury polskiej w miejsco-
wościach, w których na co dzień nie ma dostępu 
do nauczyciela języka polskiego. Wolontariusze, 
podzieleni na 3 grupy, pojechali więc do Tyrnowa, 
Grigorówki oraz Sorok. Ich zadaniem było nie tylko 
nauczanie języka polskiego, ale także wprowadza-

AKTUALNOŚCI

 � Ambasador A. Michalski (drugi rząd, w centrum) i autorka projektu Wrześniowej Szkoły K. Kwiatkowska 
(pierwszy rząd, trzecia od lewej) z wolontariuszami z Polski oraz przedstawicielami środowisk polonijnych  
z Grigorówki, Tyrnowo i Sorok

 � W Tyrnowie wolontariusze z Polski uczyli polskiego około 100 dzieci

w
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Poniżej zamieszczamy krótkie relacje wolontariuszy z pobytu w Mołdawii. 

SOROKI 

Wyjeżdżając do Mołdawii nie spodziewałem 
się, że wizyta ta będzie dla mnie źródłem zarówno 
wielkiej inspiracji jak i satysfakcji. Od pierwszego 
dnia pobytu w Sorokach czuliśmy się, jak część 
jednej wielkiej rodziny. Członkowie Polonii nie tylko 
zagwarantowali nam zakwaterowanie i opiekę, ale 
zabierali nas także na niezapomniane wycieczki po 
Mołdawii. Serdeczność i nieukrywana wdzięczność, 
z którą się spotykaliśmy na każdym kroku była 
wzruszająca i niezwykle motywująca do działania. 

Byliśmy odpowiedzialni nie tylko za nauczanie 
języka polskiego, ale również za przekazywanie 
wiedzy o polskiej kulturze i o współczesnej Polsce. 
Niesamowite było to, że nasi uczniowie przychodzili 
na wieczorne zajęcia po całym dniu pracy, lekcji  
w szkole i zajęć pozalekcyjnych. Frekwencja zawsze 
była bardzo wysoka, a zaangażowanie kursantów 
nie osłabło do ostatniego dnia. 

W pamięci mam reakcję młodych ludzi na film 
przedstawiający ewolucję granic Polski. Szczególnie 
interesujące było ich zaskoczenie, kiedy zobaczyli, 
jak ogromna była Rzeczpospolita w czasach swojej 
świetności. Początkowe zdziwienie szybko ustąpiło 
miejsca prawdziwej dumie oraz jeszcze większej 
chęci poznawania języka, kultury i historii przodków. 

Niezwykle cenna okazała się dla mnie wymiana 
poglądów z tamtejszą młodzieżą. Jako absolwent 
stosunków międzynarodowych z zaciekawianiem 
słuchałem, jak młodzi Polacy z Mołdawii postrzegają 
otaczającą ich rzeczywistość, jakie mają aspiracje 
i marzenia, co chcą studiować i w jakiej Europie 
pragną żyć za kilka dekad. 

Chwila rozstania była bardzo ciężka, były po-
żegnalne prezenty, uściski i łzy. Nie minęła jeszcze 
doba od powrotu do Polski, a już zostaliśmy zasypani 
wiadomościami od naszych podopiecznych. Choć 
nie była moja pierwsza wymiana międzynarodowa, 
to mogę powiedzieć, że wizyta w Mołdawii była je-
dyna w swoim rodzaju, a spotkani tam ludzie oraz 
zdobyte doświadczenia na długo zostaną w mojej 
pamięci.

Jakub Wołyniec

kraju i innej kultury, a także zdobycia bezcennego 
doświadczenia. Młodzi ludzie z Polski nie tylko 
doskonale poradzili sobie z postawionym im zada-
niem nauczania języka, ale potrafili także zaszcze-
pić wśród miejscowych Polaków pasję do bliższego 

poznawania Polski, czego wyrazem są prośby  
o zorganizowanie kolejnych kursów prowadzonych 
przez studentów. Prośby te już niedługo mamy 
nadzieję spełnić. 

Kamila Kwiatkowska 
lektorka języka polskiego w Mołdawii

GRIGORÓWKA 

Zajęcia w Grigorówce prowadzone były  
w dwóch grupach wiekowych. Pierwszą z grup 
tworzyły osoby dorosłe, przygotowujące się do 
egzaminu na Kratę Polaka, drugą dzieci w wieku 
od 8 do 15 lat. W każdej z grup było około 10 osób. 

Głównym celem osób dorosłych było przyswo-
jenie informacji z zakresu historii, kultury, tradycji 

oraz realiów i specyfiki Polski. To niesamowite, że 
pomimo ogromnej ilości obowiązków domowych, 
nasi studenci bardzo pilnie pracowali i każdego 
dnia widać było duże postępy w nauce, co dawało 
nam prawdziwą satysfakcję.

Praca z dziećmi miała na celu nauczenie 
ich, poprzez różne gry i zabawy dydaktyczne, 
podstaw języka polskiego oraz przygotowanie 
do konkursu recytatorskiego im. A. Mickiewicza 

 � Polonia w Sorokach poznaje język, kulturę i historię przodków

 � Polacy z Grigorówki ze studentkami UMCS z Lublina, które uczyły polskiego w Mołdawii
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AKTUALNOŚCI / POLSCY WOLONTARIUSZE W MOŁDAWII
w

„Kresy”. Dzieci bardzo chętnie brały udział we 
wszelkich proponowanych im aktywnościach, 
były bardzo otwarte, komunikatywne i, co naj-
ważniejsze, niezwykle zdolne. Pomimo tego, że 
praktycznie wcale nie znały języka polskiego, 
bez problemów nauczyły się recytować wiersze, 
posługiwać podstawowymi zwrotami oraz zapa-
miętały wiele słów. 

Wszyscy uczestnicy prowadzonego przez nas 
kursu mieli w sobie ogromną determinację i wytrwa-
łość, dzięki czemu po zaledwie dwóch tygodniach 
nauki osiągnęli zaskakujące wyniki. Mamy nadzieję, 
że mieszkańcy Grigorówki będą mieć w przyszłości 
możliwość uczenia się języka polskiego, gdyż mają 
w sobie ogromny potencjał. 

Agata Włodarczyk
Aleksandra Żydek

Olesia Czystiakowa

Bolesław Palacki przyjechał do Głodian pod 
koniec lat 70. ubiegłego wieku. Przybył z rosyjskie-
go miasta Swierdłowsk (obecnie Jekaterynburg), 
znanego z tego, że otaczały go liczne obozy 
GUŁagu.

Z BIOGRAFII

Bolesław Palacki urodził się Poznaniu. 
Po wybuchu II wojny światowej został we-
zwany do wojska. Brał udział w ciężkich 
walkach z przeważającą siłą wroga. Razem 
z polską armią wycofywał się na wschód. 
W mieście Stryj (obecnie Ukraina) zatrzy-
mał się u krewnych, czekając na dalsze 
rozkazy. Niespodziewanie dowiedział się, 
że jego kraj, o który walczył, znów został 
podzielony pomiędzy silniejszych sąsia-
dów.

Znalazłszy się w ZSRR – nieznanym mu 
kraju, podejmował się każdej pracy, która 
pozwalała przeżyć. W 1941 roku został 
wezwany w szeregi Armii Czerwonej. Ale 
niedługo walczył – wkrótce został skazany 
na 25 lat obozu pracy jako szpieg obcego 
narodu. Po śmierci Stalina został uwolnio-
ny. Pracował na budowach w Swierdłow-
sku, a potem przyjechał do Mołdawii.

Pod koniec lat 80. w Związku Radzieckim roz-
poczęły się polityczne zmiany. Bolesław Palacki 
włączył się w działalność, która wcześniej była 
zabroniona: stworzył projekt odbudowy kościoła 
we wsi Styrcza i brał aktywny udział w jego re-
stauracji. Zorganizował polskie stowarzyszenie 
kulturalne w Styrczy, woził dzieci na wycieczki do 
Polski. Stworzył kółko nauczania języka polskiego. 
Jego uczniowie byli jednymi z pierwszych, którzy 
wstąpili na polskie uniwersytety.

W latach 90. Bolesław Palacki przyjechał do 
miasta Jużnoukrainsk, gdzie w elektrowni ato-
mowej pracował jego syn. Tam również odszukał 
Polaków i zorganizował polskie stowarzyszenie, 
które działa do dziś. 

Niestety, ten interesujący człowiek już nie żyje. 
Ale ziarna dobrych dzieł, które posiał, nie przepa-
dły, lecz wydały owoce.

Ałła Klimowicz, Głodiany

Болеслав Паляцкий приехал в Глодяны  
в конце семидесятых годов прошлого века. При-
ехал он из российского города Свердловск (ныне 
Екатеринбург), известного тем, что вокруг него 
были построены лагеря ГУЛага. 

ИЗ БИОГРАФИИ 

Болеслав Францевич Паляцкий 
родился в Познани. С началом Второй 
мировой войны призван в армию. При-
нимал участие в тяжёлых боях с прево-
сходящим по силе противником. Вместе 
с польской армией отступал на восток.  
В городе Стрый (ныне Украина) поселил-
ся у родственников, ожидая дальнейших 
приказов. Внезапно узнал, что его страна, 
которую он защищал, вновь разделена 
между сильнейшими соседями.

Оказавшись в СССР – незнакомой 
стране, – брался за любую работу, что-
бы выжить. В 1941 году был призван 
в ряды Красной Армии. Но провоевал 
недолго: был осуждён на 25 лет лагерей 
как иностранный шпион. После смерти 
Сталина был освобождён. Работал на 
стройках в Свердловске, затем переехал 
в Молдавию.

В конце восьмидесятых в Советском Союзе 
начались перемены. Болеслав Паляцкий тут же 
включился в деятельность, которая ранее была 
запрещена: составил проект по реконструкции 
костёла в селе Стырча и активно участвовал в его 
восстановлении. Организовал польское культур-
ное общество в Стырче, возил на экскурсии детей 
в Польшу. Создал кружок по изучению польско-
го языка. Его ученики были одними из первых  
в Молдавии, кто поступил в польские вузы.

В конце девяностых годов Болеслав Паляц-
кий переехал в город Южноукраинск, в котором на 
атомной электростанции работал его сын. Там он 
тоже разыскал поляков и организовал польское 
общество, которое действует до сих пор.

К сожалению, этого интересного человека уже 
нет в живых. Но семена добрых дел, которые он 
посеял, не пропали, а дали хорошие плоды. 

Алла Климович, Глодяны

POLSKIE ŚCIEŻKI

WSPOMNIENIA O PIERWSZYM NAUCZYCIELU

ВСПОМИНАЯ ПЕРВОГО УЧИТЕЛЯ

W projekcie udział wzięli: 
Daniel Bereziński, Andrzej Chetkowski, Olesia Czystiakowa, Joanna Kijak, Wanda 

Kwiatkowska, Anna Migdał, Emilia Polak, Judyta Wakulak, Agata Włodarczyk, Jakub Wołyniec, 
Beata Zielonka, Aleksandra Żydek. 

Wszystkim wolontariuszom serdecznie dziękujemy!

Есть такое слово – волонтеры. Означает 
оно, что люди совершенно безвозмездно берут 
на себя обязанности и выполняют их, помогая 
другим – тем, кто нуждается, тем, кому нужна 
помощь, тем, кто сам не может справиться  
с проблемой. 

Нашей польской общине уже очень давно 
нужен учитель польского языка! И неожиданно 
мы получили помощь: с легкой руки пани Ками-
лы Квятковской, организатора проекта «Изуче-
ние польского языка с помощью волонтеров», 
в период с 17 по 29 сентября в наше село 
приехали три студентки из Польши. На протя-
жении двух недель они учили детей и взрослых, 
добившись очень хороших результатов. Благо-
даря им наши дети впервые приняли участие 
в Международном конкурсе декламаторов им. 
Адама Мицкевича, а Александра Бабей и Ан-
тон Маницкий получили поощрительные призы  
в младшей категории.

Спасибо добровольцам, чей труд помогает 
нам претворить в жизнь наши самые смелые 
планы! Польская община села Григоровка вы-
ражает особую благодарность пане Камиле 
Квятковской за этот проект. Большое спасибо 
настоятелю католической церкви «Рождества 
Божьей Матери» с. Григоровка отцу Даниелу 
Медвешу и сестрам-монахиням за предо-
ставленное жилье для волонтеров, а также 
директору Центра занятости детей «Святая 
Мария» с. Григоровка Светлане Паша за заботу 
о волонтерах.

Труд добровольцев важен, нужен,
Они меняют мир порой
Тем, что в дожди, жару и стужу
Поддержат дружеской рукой.
Не ждут оплаты, поощрения,
Спокойно отдают свой труд.
У них такая точка зрения,
Они так чувствуют, живут.
Спасибо тем, кто помогает
Всем, кто слабей. Извечно так:
Кто чувствует и понимает,
В тех доброта – отличья знак.

Антонина Градинар,
член Польской общины села Григоровка

От имени всех членов нашей полонийной организации выражаю сердечную благодарность мо-
лодым волонтерам из Польши за такой подарок для взрослых и детей нашей общины – обучение 
языку наших предков. Как мы радовались, когда наши малыши смогли сказать по-польски «Kto ty 
jesteś? Polak mały!». Приезжайте к нам еще!

        Корнелий Фулгу,
председатель Польской общины села Тырново

PODZIĘKOWANIA
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AKTUALNOŚCI

I grupa wiekowa – do 12 lat
1. Tatiana Górska (Styrcza)
2. Ilia Mielnik (Bielce)
3. Tatiana Stojan (Styrcza) 

Wyróżnienie:
 Aleksandra Babej (Grigorówka)
 Anton Manicki (Grigorówka)

II grupa wiekowa – do 16 lat
1. Ksenia Frumosu (Bielce)
2. Anastazja Kościecka (Bielce)
3. Swietłana Koszkodan (Bielce)

Wyróżnienie:
 Milena Kaczurka (Bielce)
 Tatiana Dmitrodło (Komrat)
 Lina Manolowa (Komrat)
 Antonina Mardari (Komrat)

III grupa wiekowa – od 16 lat
1.  Wita Sobieszczańska (Bielce) 
2. Igor Gajbej (Bielce)
3. Margarita Bolfun (Kiszyniów)

Wyróżnienie:
 Jana Wasilczuk (Bielce)i

 � Uczestniczka 
konkursu 
recytatorskiego 
Milena Kaczurka

ZWYCIĘZCY I WYRÓŻNIENI:

MIĘDZYNARODOWY KONKURS RECYTATORSKI  
„KRESY 2016”

Eliminacje w Mołdawii tradycyjnie zostały zor-
ganizowane przez Stowarzyszenie „Dom Polski”  
w Bielcach. W konkursie udział wzięły dzieci i mło-
dzież z Bielc, Grigorówki, Kiszyniowa, Komratu, 
Sorok i Styrczy. Dyrektor Domu Polskiego Wiktoria 
Koczurowska przywitała uczestników konkursu, 
życząc wszystkim powodzenia. 

Do konkursu stanęło 33 deklamatorów. Prze-
słuchania uczestników odbyły się w trzech grupach 
wiekowych: dzieci w wieku do lat 12 (10 osób), 
młodzież szkolna do 16 roku życia (15 osób) oraz 
młodzież i dorośli powyżej 16 roku życia (8 osób). 

Uczestników oceniało jury w składzie: Anna 
Stankiewicz – referent ds. polonijnych Ambasady 
RP w Kiszyniowie, przewodnicząca jury, Stanisław 
Zelek – lektor języka polskiego na Uniwersytecie 
ULIM w Kiszyniowie, Kinga Piątkowska – lektor 
języka polskiego na Państwowym Uniwersytecie  
w Bielcach, s. Anna Dorota Przechrzta, ks. Krzysztof 
Płonka. 

Recytację uczestników komisja oceniała według 
następujących kryteriów: dobór repertuaru, inter-
pretacja utworów, technika i wyrazistość wymowy, 
ogólny wyraz artystyczny. 

Konkurs był doskonałą okazją do promocji ję-
zyka polskiego oraz twórczości najwybitniejszych 
polskich poetów. (r)

5 listopada br. w Domu Polskim w Bielcach odbyły się centralne eliminacje do XXV Konkursu 
Recytatorskiego im. A. Mickiewicza „Kresy” dla środowisk polonijnych, którego głównym organi-
zatorem jest Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku.

W tym roku po raz drugi miałem zaszczyt 
zasiadać w jury Konkursu Recytator-

skiego im. Adama Mickiewicza „Kresy 2016”. Na 
wstępie należy wspomnieć, że jest to konkurs 
międzynarodowy, a w tym roku była to już jego 
XXV edycja. 

Ranga tego konkursu wymaga, aby jego uczest-
nicy byli przygotowani i przedstawili swój repertuar 
w sposób wybitny. Niestety moje odczucia tego 
nie potwierdzają. Z przykrością muszę stwierdzić, 
że przygotowanie uczestników było chyba nawet 
gorsze niż w roku ubiegłym. Co więc było nie tak  
i jak dobrze przygotować się do tego konkursu? 
Oto kilka moich sugestii. 

Po pierwsze należy przeczytać regulamin! Za-
znaczono w nim, że łączny czas recytacji dwóch 
wierszy nie powinien przekraczać pięciu minut.  
A zatem bardzo ważny jest dobór repertuaru. Szu-
kając odpowiednich wierszy, należy zwrócić uwagę 
na grupę wiekową uczestnika, tekst powinien być 
dostosowany do jego możliwości i wrażliwości, oraz 
zainteresowań. 

Kolejnym krokiem jest szczegółowa analiza 
tekstu oraz to, co zarówno autor, jak i ja chcę powie-
dzieć przez ten tekst. Bez dokładnego zrozumienia 
każdego zawartego w tekście słowa nie ma sensu 
podejmować się jego recytacji, bo wtedy i nauka 
będzie trudniejsza i recytacja sztuczna. Recytowa-
ny tekst należy rozumieć i „czuć”. Bardzo ważnym 
elementem tekstu są znaki interpunkcyjne, na które 
koniecznie należy zwracać uwagę i odpowiednio 

je wyrazić. Mam tutaj na myśli modulację głosu 
oraz odpowiednio dobrane i zastosowane pauzy 
czy przerwy. 

Kolejną sprawą jest gestykulacja i postawa re-
cytatora. Gestykulacja nie powinna być przesadna, 
ponieważ odpowiednio wypowiedziane słowo samo 
w sobie posiada pewną dynamikę. Z drugiej strony 
sztywna postawa i beznamiętny wyraz twarzy są 
czymś, co z pewnością zabije nawet najdokładniej 
wyuczony wiersz. Ostatnim, a być może podstawo-
wym elementem, o którym nie można zapomnieć, 
jest wyuczenie wiersza na pamięć oraz nienaganna 
wymowa głosek i dykcja, a nawet odpowiednio do-
brany oddech. Nic nam nie da recytowanie wiersza, 
jeśli nie można go zrozumieć!

Chcąc dowiedzieć się czegoś więcej o tym 
konkursie, znalazłem informacje jak przygotowu-
ją się do niego Polacy w innych krajach. Wiele 
różnych organizacji polonijnych przygotowuje się 
do niego przez cały rok. Organizują kilka razy  
w roku warsztaty recytatorskie, na które zapraszają 
profesjonalnych aktorów, logopedów, nauczycieli 
retoryki, aby zrozumieć, czym jest recytacja i jak 
ją wykonywać w sposób profesjonalny. Być może 
i nasze organizacje polonijne zastanowią się jak 
lepiej przygotować swoich uczestników? 

A na koniec pytanie do tych wszystkich, którzy 
być może są niezadowoleni z werdyktu jury… Ile 
dni, tygodni czy miesięcy poświęciliście na przygo-
towanie waszego wystąpienia?

Ks. Krzysztof Płonka

 � Konkurs recytatorski im. Adama Mickiewicza  
w Bielcach. Wspólne zdjęcie uczestników, 
opiekunów i członków jury.

REFLEKSJE POKONKURSOWE
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JĘZYK POLSKI W MOŁDAWII

Według danych pochodzących z powszechne-
go spisu ludności, przeprowadzonego w 2004 r.,  
w Republice Mołdawii (z wyłączeniem Naddnie-
strzańskiej Republiki Mołdawskiej) zamieszkuje 
2380 osób polskiego pochodzenia. Według Am-
basady Rzeczypospolitej Polskiej w Kiszyniowie 
liczba ta wynosi około 40002, a działające tu orga-
nizacje polonijne twierdzą, że podawane oficjalnie 
dane są znacznie zaniżone, a na terenie Mołdawii 
i Naddniestrza zamieszkuje około 20 000 po- 
tomków Polaków. Wielkość ta może realnie od-
dawać liczbę osób mających polskie korzenie, 
zapamiętane w przekazywanej zwykle ustnie  
z pokolenia na pokolenie rodzinnej legendzie, 
jednak, jak stwierdza Anna Stankiewicz, „licz-
ba osób identyfikujących się z polskim dzie-
dzictwem narodowym i czujących rzeczywistą 
przynależność do polskiej diaspory jest o wiele 
mniejsza, niż podają organizacje polonijne”3. 
Należy tu wyraźnie zaakcentować, że okre-
ślenie dokładnej liczby zbiorowości polskiej  
w Mołdawii, podobnie jak w przypadku innych 
krajów, jest trudne, a być może nawet niemożliwe4. 

Mniejszość polska w Mołdawii rozproszona jest 
na terenie całego kraju, a jej największe skupiska 
znajdują się w Kiszyniowie, Komracie, Bielcach, 

Sorokach oraz w dwóch naddniestrzańskich 
miejscowościach: Rybnicy i Raszkowie. Można 
także odnaleźć wsie, w których niemal wszyscy 
mieszkańcy są potomkami Polaków – na terenie 
Mołdawii są to Styrcza i Grigorówka, a w Nad-
dniestrzu Słoboda Raszków. Choć mieszkańcy 
tych miejscowości współcześnie bardzo rzadko 
posługują się językiem polskim, to pieczołowicie 
pielęgnują pamięć o historii swoich przodków i do 
dziś kultywują polskie tradycje i zwyczaje. 

Pozycja języka polskiego wśród współcze-
snej Polonii mołdawskiej jest bardzo słaba. 
Jest to wynik skomplikowanej i trudnej historii 
Polaków oraz specyfiki terenów, na których 
się osiedlali. Stulecia konfliktów, niestabil-
na sytuacja polityczna, zmiany granic, repre-
sje, wysiedlenia i migracje, próby zniewolenia  
i wynarodowienia nie sprzyjały pielęgnowaniu 
pamięci o historii, kulturze i języku przodków5. 
W czasach Związku Radzieckiego na terenie 
Mołdawii nastąpiła niemal całkowita likwidacja 
polskich organizacji kulturalnych i oświatowych, 
do podziemia musiało także zejść życie religijne 
i działalność parafii rzymskokatolickich. W kon-
sekwencji wpłynęło to na stopniowe zanikanie 
polskiej tożsamości, przejawiające się w zatrace-

Prezentujemy Państwu pierwszy artykuł z cyklu „Język polski w Mołdawii” autorstwa KAMILI 
KWIATKOWSKIEJ – lektorki, która od ponad trzech lat uczy języka polskiego na Państwowym 
Uniwersytecie Mołdawskim w Kiszyniowie. Pierwszy tekst stanowi refleksję na temat pozycji języka 
polskiego wśród mołdawskiej Polonii, a kolejne dotyczyć będą nauczania polszczyzny w szkołach 
i na uniwersytetach oraz działalności Centrum Języka i Kultury Polskiej w Kiszyniowie.

POZYCJA JĘZYKA POLSKIEGO 
WŚRÓD MOŁDAWSKIEJ POLONII1

KAMILA KWIATKOWSKA
lektorka języka polskiego,
Mołdawski Uniwersytet Państwowy w Kiszyniowie

Źródło: „Polacy w Mołdawii. Historia i współczesność” Zbiór artykułów i dokumentów
Chișinău-Poznań-Warszawa, 2015, s. 329-345

Drukujemy za zgodą wydawców

1 Niniejszy tekst dotyczy zarówno Republiki Mołdawii, jak i separatystycznej Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej, która choć funkcjonuje 
jako quasi-państwo (posiada prezydenta, parlament, armię, walutę), nie jest uznawana na arenie międzynarodowej.

2 Strona internetowa Ambasady RP w Kiszyniowie, online: http://www.kiszyniow.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/polonia_w_moldawi/ 
[dostęp: 01.11.2015]. 

3 Na podstawie rozmowy przeprowadzonej z Anną Stankiewicz, referentem ds. polonijnych w Wydziale Konsularnym RP w Kiszyniowie. 
4 Na temat problemów z określeniem liczebności Polonii w świecie czyt. m.in.: Kubiak H., Zbiorowości polonijne w świecie, „Almanach 
Polonii”, Warszawa 1980; Derlicki J., Narodziny czy odrodzenie? Polska tożsamość w Mołdawii, „Etnografia polska” 2003, t. 47,  
z. 1-2, s. 171-184.

5 Na temat związków Polski i Mołdawii oraz historii Polaków na ziemiach mołdawskich czyt. m.in.: Polacy w Mołdawii, red. E. Walewander, 
Lublin 1995; Spotkania polsko-mołdawskie. Księga poświęcona pamięci prof. Janusza Solaka, red. M. Kosienkowski, Lublin 2013.

JĘZYK POLSKI W MOŁDAWII

niu poczucia przynależności narodowej, zatarciu 
tradycji i stopniowej degradacji języka polskiego, 
który nie był przekazywany kolejnym pokoleniom. 
Sytuacja zaczęła się zmieniać dopiero po odzyska-
niu przez Mołdawię niepodległości. Jak stwierdza 
Jan Mazur: 

„W wyniku zmian politycznych w Europie 
Środkowej i Wschodniej w latach 90. obserwuje 
się proces powrotu do korzeni wielu tych Polaków 
z Mołdowy, którzy w trudnych latach przeszłości 
ulegli częściowej lub całkowitej asymilacji. Wyraża 
się to ich wzmożonym zainteresowaniem się pol-
ską historią, językiem i kulturą, chęcią odwiedze-
nia miejsc pochodzenia przodków i poszukiwania 
bliższych lub dalszych krewnych”6.

Obecnie na terenie Mołdawii i Naddniestrza, 
mniej lub bardziej aktywnie, działa około 20 orga-
nizacji polonijnych, których podstawowym celem 
jest praca na rzecz odrodzenia polskości. 

Zakres użycia języka polskiego wśród moł-
dawskiej Polonii jest znacznie ograniczony, 
nie jest on podstawowym kodem komunikacji, 
funkcję taką pełni tu, podobnie jak w wielu in-
nych republikach poradzieckich, język rosyjski. 
Wprawdzie językiem oficjalnym w Republice 
Mołdawii jest język rumuński, jednak jego znajo-
mość wśród członków Polonii na ogół jest słaba. 
Polityka rusyfikacyjna prowadzona najpierw przez 
Imperium Rosyjskie, a później przez władze ra-
dzieckie doprowadziła do wyparcia rdzennego 
języka rumuńskiego oraz rozpowszechnienia  
i nobilitacji języka rosyjskiego (do dziś można 
spotkać się w Mołdawii z pogardliwą opinią, że po 
rumuńsku mówią tylko ludzie ze wsi). Współcześni 
Polacy w Mołdawii, podobnie jak pozostała część 
ludności rosyjskojęzycznej, niechętnie uczą się 
języka rumuńskiego, a bardzo często nie znają go 
wcale (sytuacja ta zmienia się wśród najmłodszego 
pokolenia). Ta negatywna postawa, przejawiająca 
się także, m.in. uporczywym nazywaniem języka 
rumuńskiego mołdawskim, silnie związana jest 
ze współczesną, mającą korzenie w przeszłości, 
sytuacją społeczno-polityczną w tym kraju7.

Ze względu na pokrewieństwo języków 
słowiańskich mołdawscy Polacy szybko mogli 
nauczyć się języka rosyjskiego, przy czym pokre-
wieństwo to miało jednocześnie negatywny wpływ 
na ich język rodzimy. Bliskość języków powoduje 

bowiem zwiększone oddziaływanie jednego języka 
na drugi, przez co do języka polskiego stopniowo 
przedostawały się interferencje z języka rosyjskie-
go. Ponadto podobieństwo języków sprzyja także 
asymilacji – im języki bliższe, tym łatwiej mniej-
szości etniczne rezygnują z języka rodzimego na 
rzecz języka otaczającej ich większości. Do upadku 
polszczyzny mołdawskiej Polonii przyczyniły się 
więc zarówno czynniki wewnątrz- jak i zewnątrz-
językowe. 

Z poczynionych przeze mnie obserwacji wyni-
ka, że język polski używany jest przede wszystkim  
w sytuacjach oficjalnych związanych z kultywowa-
niem polskich tradycji, podczas świąt kościelnych 
i państwowych, rzadziej natomiast w prywatnych 
kontaktach pomiędzy członkami diaspory czy  
w domu rodzinnym. Potwierdzają to dane przed-
stawione przez Kamilę Wielgosz, która w 2012 r. 
przeprowadziła badania ankietowe wśród mołdaw-
skiej Polonii. Spośród 297 osób tylko 42 zadeklaro-
wały, że używają języka polskiego w domu, a 114  
w kontaktach ze znajomymi. Najczęściej wskazy-
waną przez ankietowanych osobą, z którą rozma-
wiają po polsku, był nauczyciel języka polskiego 
(173) oraz ksiądz (72)8. Wydaje się jednak, że 
danych tych nie należy traktować jako reprezen-
tatywnych dla całej Polonii mołdawskiej, ponieważ 
jasno z nich wynika, że ponad połowa ankieto-
wanych uczęszczała na kursy języka polskiego, 
czego nie można powiedzieć o całej diasporze. 
Faktyczne wyniki procentowe dla całej Polonii są 
więc z pewnością o wiele niższe. 

Stopień znajomości języka polskiego wśród 
mołdawskiej Polonii jest zróżnicowany, jednak ogól-
nie należy go ocenić jako bardzo słaby. Oczywiście 
zdarzają się osoby posługujące się dobrą polsz-
czyzną, ale to raczej wyjątek niż reguła. Wielgosz, 
w przywoływanym tu już badaniu, poprosiła ankie-
towanych o określenie ich poziomu znajomości 
języka polskiego. Zgodnie z przedstawionymi przez 
nią wynikami bardzo dobrą znajomość polszczyzny 
zadeklarowało 18,85 % ankietowanych, 28,61 % 
oceniło ją jako dobrą, 25,25 % zadeklarowało śred-
ni poziom, 15,82 % poziom słaby lub bardzo słaby,  
a 4,71 % przyznało, że nie zna języka polskiego  
w ogóle9. Należy wyraźnie podkreślić, że dane te 
nie odzwierciedlają rzeczywistego poziomu zna-
jomości języka polskiego wśród Polonii, a jedynie 

6 Mazur J., Nauczanie języka polskiego w Mołdawii. Stan i potrzeby, [w:] Polacy w Mołdawii, op. cit., s. 203. Na temat odrodzenia polskości 
w Mołdawii czyt. też: Derlicki J., op. cit. 

7 Na temat sporów o nazewnictwo oficjalnego języka Republiki Mołdawii czyt. m. in.: Kolanowski K., Tożsamość mołdawska vs. tożsamość 
rumuńska, online: EatBook, http://www.eastbook.eu/2013/09/country/moldova/ile-rumunii-w-moldawii-o-jednoczeniu-bez-zjednoczenia-2/ 
[dostęp: 01.11.2015]. 

8 Por. Wielgosz K., Sytuacja użycia języków polskiego, rosyjskiego i rumuńskiego przez Polaków w Mołdawii, Międzynarodowa Konferencja 
Internetowa „Aktualne Problemy Slawistyki” 2014, online: http://centrumpl.in.ua/forum/ 17-74-1 [dostęp: 01.11.2015]. 

9 Ibidem.
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JĘZYK POLSKI W MOŁDAWII

wyobrażenie na jego temat, gdyż oparte są na 
subiektywnych odczuciach oceniających się osób. 
Doświadczenie w nauczaniu Polaków ze Wschodu 
pokazuje, że zazwyczaj mają oni znacznie za-
wyżoną ocenę swoich kompetencji językowych. 
Przyczynami tej nieadekwatnej oceny są m. in.: 

 dobry poziom biernej znajomości polsz-
czyzny, wynikający z bliskości języka polskiego  
i rosyjskiego, pozwalającej na dobre, ale czasami 
także jedynie pozorne, zrozumienie przekazu; 

  osiąganie sukcesów komunikacyjnych  
w kontaktach z Polakami, którzy dobrze rozumieją 
swoich rozmówców ze Wschodu, pomimo popeł-
nianych przez nich błędów językowych, używanych 
rusycyzmów, czy nawet całych fragmentów wypo-
wiadanych po rosyjsku, „stylizowanych” jedynie 
na język polski (powszechne jest np. łączenie 
rosyjskich morfemów leksykalnych z polskimi 
morfemami gramatycznymi); 

 posługiwanie się przede wszystkim potocz-
ną (łatwiejszą) odmianą języka i brak kontaktów  
z oficjalną odmianą języka polskiego, a szczególnie 
z językiem pisanym;

 ocenianie własnych kompetencji językowych 
głównie w odniesieniu do kompetencji innych 
członków Polonii.

Należy więc stwierdzić, że znajomość języka 
polskiego nie jest dla członków mołdawskiej Po-
lonii najważniejszym wykładnikiem przynależności 

etnicznej, ani podstawowym warunkiem dającym 
prawo do określania się mianem Polaka. Jarosław 
Derlicki, za Antoniną Kłoskowską, określa mołdaw-
ską Polonię jako „zbiorowość etniczną o kulturze 
cząstkowej” i wyjaśnia, że:

„Zbiorowość taka wyodrębnia się w opozycji 
do dominującej kultury i cechuje ją brak zwartości 
terytorialnej. W takiej grupie brak jednolitej kultury, 
ponieważ nie można jej opierać na kontaktach bez-
pośrednich z powodu rozproszenia przedstawicieli. 
Jeśli nie asymilują się oni całkowicie, to muszą 
oprzeć swoje poczucie etnicznej odrębności na 
świadomie uznawanych elementach więzi ideowej 
oraz szerokiej kategorii symboli grupowych (Kło-
skowska 1996, s. 21-23). Taki właśnie charakter 
wydają się mieć działania środowisk polonijnych  
w Mołdawii. Ich liderzy tworzą więź ideową z Ojczy-
zną, ale także z lokalnymi ojczyznami, organizują 
„imprezy” integrujące polskie środowisko, odwołują 
się do wspólnego pochodzenia, eksponują szereg 
symboli narodowych i religijnych, takich jak godło, 
flaga czy krzyż, wreszcie tworzą tradycje”10.

Elementem integrującym środowisko polo-
nijne jest więc wzrastająca świadomość własnej 
historii i tradycji, pieczołowicie pielęgnowana 
przez organizacje polonijne oraz ośrodki naucza-
nia języka polskiego, wspierane przez państwo 
polskie m. in. za pośrednictwem Ambasady RP 
w Kiszyniowie. 

10 Derlicki J., op. cit., s. 180.

AKTUALNOŚCI

W tym dniu Centrum Kultury i Języka Polskiego, 
działający w Mołdawskim Uniwersytecie Państwo-
wym, we współpracy z Ambasadą RP w Kiszyniowie 
zaprosił na Dzień otwarty, podczas którego można 
było zapoznać się z programem kursów języka pol-
skiego, a także z możliwościami studiów na polskich 
uczelniach. 

Ambasador RP Artur Michalski przywitał gości 
Centrum Kultury i Języka Polskiego, opowiadając 
o polskiej historii, tożsamości i Polsce w rodzinie 
wolnych europejskich narodów. 

Następnie odbyła się pokazowa lekcja otwarta 
prowadzona przez Kamilę Kwiatkowską, lektora 
języka polskiego na Państwowym Uniwersytecie  
w Kiszyniowie.

JĘZYK OTWIERA DRZWI!
Różnorodność językowa, wielojęzyczność i nauka języków obcych przez całe życie – to 

najważniejsze przesłanie w Europie każdego 26 września, w dniu, ogłoszonym przez Radę Europy 
Europejskim Dniem Języków. 

Chyba każda polonijna rodzina  
w Mołdawii wie, jak ważne jest, by dzieci, 
dla których polski nie jest mową ojczystą, 
nie traciły kontaktu z językiem swoich 
przodków. Wiele dobrego może wnieść 
nauka języka polskiego w życie Polonu-
sów, zarówno w kontaktach z Polską, jak 
i w przyszłej karierze zawodowej. Język 
rozwija horyzonty, daje możliwość wyboru 
i szansę na lepszą przyszłość, dlatego 
rodzice z Komratu od lat marzyli, aby ich 
dzieci jak najwcześniej zaczynały naukę 
języka polskiego. 

Wiadomo, że podczas nauczania 
dzieci stosuje się zupełnie inne metody, 
niż przy nauczaniu dorosłych. W tym 
wieku dziecko robi błędy i wcale się nimi 
nie przejmuje, nie obawia się krytyki, 
akceptuje język taki, jaki jest.

Pani Anna Cerazy uczy dzieci po-
przez zabawę. Na jej lekcjach ma-
łym Polonusom towarzyszą ciekawość  
i pozytywne nastawienie. Dzieci świetnie 
się zaaklimatyzowały i już potrafią powie-
dzieć, jak mają na imię i ile mają lat.

Niektóre z maluchów uczęszczają do 
przedszkola i dopiero zaczynają pozna-
wać literki w języku rosyjskim, w którym 
rozmawiają w swoich domach. Przed nimi 
trudne zadanie – opanować język polski. 
Nie rozmyślają o tym jak się uczyć – po 
prostu działają, nieprzerwanie powtarza-
jąc słowa za swoją Panią. A dlatego, że 
są otoczone językiem, robią duże postępy. Zauważyli to wszyscy rodzice. Ale najbardziej cieszyliśmy się, 
kiedy zobaczyliśmy występ naszych dzieci podczas koncertu z okazji Święta Niepodległości Polski!

Marina Wolewicz-Garczu

POZNAJCIE SIĘ

KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY
W Komracie od września br. równolegle z uczniami liceum i osobami dorosłymi naukę języka 

polskiego podjęło sześcioro maluchów w wieku 4-7 lat. Jest to pierwsza taka grupa w Gagauzji, 
kierowana przez nauczycielkę języka polskiego Panią Annę Cerazy.
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Kiszyniów, 10 listopada 2016 r.

Pani Helena Usowa 
Redaktor Naczelna 

Pisma Polaków w Mołdawii „Jutrzenka”
Bielce 

Szanowna Pani Redaktor,

Z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu dwudziestolecia istnienia Pisma Polaków  
w Mołdawii „Jutrzenka” chciałbym wyrazić Pani serdeczne podziękowanie za trud włożony  
w prowadzenie tego wspaniałego miesięcznika, prawdziwej skarbnicy wiedzy o Polonii mołdaw-
skiej i jednocześnie sumiennej kroniki wydarzeń istotnych nie tylko dla polonijnego czytelnika, ale 
także dla poszukującego wiadomości o polskiej Diasporze w Mołdawii czytelnika z Polski. Przez 
te wszystkie lata „Jutrzenka” towarzyszyła organizacjom polonijnym, starając się integrować 
środowisko mołdawskiej Polonii, informując o tym, czym żyje polska mniejszość w Mołdawii, co 
jest dla niej istotne, co ją inspiruje, co uskrzydla, co łączy z Polską. Serdecznie za to dziękuję.

Mówi się często, że to, co jest dla wszystkich, jest dla nikogo. „Jutrzenka” pokazuje, że w takich 
stereotypowych opiniach nie ma źdźbła prawdy: pismo troszczy się bowiem o wszystkich swoich 
czytelników, w każdym numerze znajdzie się zawsze coś ciekawego dla starych i dla młodych  
(a nawet: dla najmłodszych), dla miłośników historii i dla pasjonatów gotowania, dla orędowników 
polskiego obyczaju i dla zwolenników nowoczesności, dla uczniów i pragnących wyjechać do Polski 
studentów (w tym bardzo zawsze potrzebne informacje o możliwości studiowania w Polsce) oraz 
dla tych wszystkich, którzy pragną polskich śladów szukać tu na miejscu, w Mołdawii, wreszcie 
dla czytelników śledzących wydarzenia historyczne w ich wielkim dziejowym formacie, a także dla 
tych, których interesują losy jednostek lub rodzin, bo to w ich dziejach – czasem okrutnie, czasem 
łaskawie – przegląda się przecież historia.

Mottem „Jutrzenki” są słowa Leopolda Staffa: ”Bądź z serca pozdrowiona ojczysta święta 
mowo”. Z prawdziwym uznaniem muszę w tym momencie wspomnieć o staranności, jaką przykłada 
Pani, Pani Redaktor, do pięknej polszczyzny, rzeczywiście jest ona w każdym numerze „twierdzą, 
tarczą, opieką i obroną”, a także przykładem dla innych, jak pięknie można wyrażać myśli i uczucia 
w języku polskim, jak warto się go uczyć, również żyjąc z daleka od Ojczyzny przodków.

Jeszcze raz serdecznie dziękując Pani za prowadzenie i wydawanie tak potrzebnego i cen-
nego pisma, za jego koncepcję, za przemyślaną zawsze w szczegółach zawartość merytoryczną 
numerów, za ozdobną szatę graficzną i wysmakowane okładki, życzę Pani i całemu zespołowi 
redakcyjnemu „Jutrzenki” dalszych sukcesów w następnych latach, życzę fantazji i kreatywności, 
a także korektorskiej cierpliwości i uwagi. Rekapitulując: życzę następnych jubileuszy i licznego 
grona czytelników, starych i nowych, a zawsze wiernych pismu i niesionej przez nie idei.

ROCZNICE

Artur Michalski
Ambasador

RAZEM OD 20 LAT
Pismo Polaków w Mołdawii „Jutrzenka” w listopadzie 2016 obchodziło jubileusz dwudziestolecia. 
Niniejszym, chcielibyśmy serdecznie podziękować Państwu za zaufanie, jakim nas obdarzyliście 

przez minione lata, zwracając się po informacje właśnie do naszego miesięcznika informacyjno-
kulturalnego. Zapewniamy, że Redakcja nadał będzie się wsłuchiwać w Państwa potrzeby i oczekiwania 
oraz starać się im sprostać. 

Ambasada 
Rzeczypospolitej Polskiej 
w Kiszyniowie

УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ  
ЖУРНАЛА «JUTRZENKA»!

Примите наши искренние поздравления  
в связи с 20-летием вашего издания!

20 лет назад вышел первый номер. За вре-
мя своего существования «Jutrzenka» стала 
популярной. Ею гордятся, ее любят и ждут.  
К ней относятся как к старому знакомому, добро-
му соседу. Такого отношения и любви достоин 
действительно хороший журнал, который думает  
о своих читателях, рассказывает новости, да-
рит улыбки и поздравления, скорбит и помнит, 
одним словом – дышит с ними одним воздухом. 
Но самое главное – вы являетесь связующим 
звеном и помогаете понять: мы одна семья,  
у которой общие проблемы и радости, интересы 
и устремления.

Очень трудно быть первопроходцем. Еще 
труднее, проложив путь, долгие годы оставать-
ся лидером. Но вам это удалось, потому что 
в редакции собралась команда талантливых 
людей, которые живо и доходчиво поднимают 
на страницах журнала актуальные вопросы из 
жизни молдавской Полонии. Вы по праву можете 
гордиться тем, что «Jutrzenka» популярна и хо-
рошо известна во всех регионах нашей страны. 
Настоящие профессионалы, вы умеете опе-
ративно и остро изложить факты, представить 
неожиданный взгляд на события. Созданный 
вами стиль подачи информации привлекателен 
для читателя. Сегодня, сохраняя верность своим 
лучшим традициям, «Jutrzenka» продолжает ди-
намично развиваться, остается одним из самых 
читаемых в Молдавии периодических изданий.

Надеемся, что наше сотрудничество будет 
плодотворным и в дальнейшем. Сохраняйте свое 
интеллигентное лицо, оставайтесь интересным, 
мудрым и доброжелательным собеседником для 
нас – читателей!

Хотим поздравить с юбилейной датой всех 
тех, кто связал свою жизнь с журналом польской 
диаспоры в Молдавии. Пусть никогда неспра-
ведливость и горести не коснутся вас. Пусть 
ваш путь будет радостным и полным творческих 
побед. Желаем вашему изданию дальнейшего 
процветания, творческой команде – реализации 
намеченных планов, вдохновения, профессио-
нальных успехов, приумножения добрых тради-
ций, а также здоровья и личного счастья!

Организация «Польская Весна в Молдавии»
Кишинев 

ДОРОГАЯ НАША «JUTRZENKA»! 
УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИИ! 

С гордостью поздравляем любимый 
журнал с 20-летием! За столь короткий 
срок он завоевал сердца поляков Мол-
давии, помогая стирать границы, сокра-
щая расстояния, зарождая дружбу. Вы 
даете возможность творческого роста 
всем желающим, учите гордиться нашим 
польским происхождением и объединя-
ете нас в большую дружную семью.

Плодотворное сотрудничество с жур- 
налом «Jutrzenka» позволило значитель-
но расширить границы деятельности 
нашего Общества. Многие наши проекты 
родились благодаря вам. «Jutrzenka» 
помогла нашему Обществу выйти на 
международный уровень и познако-
миться с полонийными организациями 
в Молдавии, Белоруссии, Литве и Ру-
мынии, а самое главное – сблизила нас 
с польским народом. Вы даете нам воз-
можность найти себя в журналистике, 
помогаете углублять знание польского 
языка, культуры и традиций Польши.

Искренне желаем редакции процве-
тания, множества интересных планов  
и творческой их реализации!

Общество польской культуры
«Ясна Гура» в Приднестровье

ROCZNICE

DRAGĂ JUTRZENKA!
Pe parcursul anilor ne-ai devenit  

o bună prietenă. Ne-ai vorbit despre eve-
nimente interesante, despre aniversări 
frumoase și despre oameni minunați. Ai 
avut grijă să ne încălzești sufletele cu 
versuri extraordinare și să ne bucuri ochii 
cu secvențe fotografice de neuitat.

O aniversare de 20 de ani, pentru  
o revistă, este un mare succes. 

De asemenea, este vârsta speranțe-
lor, vârsta marilor realizări. 

Continuați să ascundeți comori printre 
pagini, iar noi le vom descoperi cu plăcere. 

Mari succese, inspirație pe viitor și cât 
mai mulți cititori!

Cu drag, Oxana Andreev
director biblioteca „A. Mickiewicz”

Chișinău
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AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 98. ROCZNICY  
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

HARCERSKA GAWĘDA
O POLSKICH DROGACH DO NIEPODLEGŁOŚCI

Jak co roku młodzież z kiszyniowskiego Liceum im. Gogola uczciła rocznicę odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Uroczystość, zorganizowana przez stowarzyszenie Polska Wiosna 
w Mołdawii, odbyła się na gościnnej scenie Biura Stosunków Międzyetnicznych w Kiszyniowie  
18 listopada 2016 roku.

Swoją obecnością zaszczycił nas Ambasador 
Rzeczypospolitej Polskiej Artur Michalski, Kierow-
nik Wydziału Konsularnego Janusz Dawidowicz z 
małżonką, Konsul Paweł Niedźwiedzki z małżonką, 
przedstawiciel Biura stosunków Międzyetnicznych 
Ludmiła Burlaku oraz przedstawiciele organizacji 

pozarządowych zrzeszających Polaków w Moł-
dawii.

Rozważania o niepodległości zawsze przywo-
łują pamięć o bohaterach – znamy ich nazwiska, 
pamiętamy o nich, stawiamy im pomniki, ale naj-
wspanialszym pomnikiem jest pamięć o ich ofierze 

w

 � Przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kiszyniowie. 11 listopada 2016 r.            / FOT. Mirosław Horyn

 � Jubileuszowe odznaczenia dla redakcji „Jutrzenki” podczas przyjęcia z okazji Dnia Niepodległości 

10 listopada w stolicy Mołdawii odbyło się 
zorganizowane przez Ambasadę RP tradycyjne, 
uroczyste przyjęcie narodowe z okazji Święta 
Niepodległości, na którym licznie zgromadziła się 
mołdawska Polonia. 

Dla gości wystąpił zespół wokalny z Bielc „Ja-
skółki”, wykonując polskie pieśni patriotyczne. Na 
sali była zorganizowana wystawa obrazów malarza 
z Naddniestrza Wiaczesława Ignatienko (więcej na 
str. 35), który został odznaczony przez Ambasado-
ra RP za uwiecznianie w swoich obrazach ziemi 
raszkowskiej, historycznie związanej z Polską. 
Odznaczona została również redakcja miesięcznika 
„Jutrzenka”, która w listopadzie obchodziła dwudzie-
stolecie swojej działalności. Wystawa najnowszych i 
archiwalnych numerów czasopisma, zorganizowana 
na sali, cieszyła się dużą popularnością.

Historia Święta Niepodległości jest ściśle zwią-
zana z dziejami polskiego narodu. 11 listopada  
w Kiszyniowie uczczono pamięć twórcy Legionów 
Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej, Naczel-
nika Państwa i Naczelnego Wodza Armii Polskiej, 
żołnierza, polityka i męża stanu, któremu zawdzię-
czamy wskrzeszenie w roku 1918 niepodległej 

Polski. Jak co roku z okazji Święta Niepodległości 
przedstawiciele Ambasady RP oraz przedstawiciele 
Mołdawskiej Polonii złożyli kwiaty pod popiersiem 
Marszałka Józefa Piłsudskiego (róg ulic 31 August 
1989 i Mitropolit Petru Movilǎ). 

6 listopada po raz pierwszy obchodzili Święto 
Niepodległości Polacy ze wsi Tyrnowo.

– Przy pomocy stowarzyszenia „Polska Wiosna 
w Mołdawii” zorganizowaliśmy uroczysty koncert  
z okazji Święta Niepodległości – powiedział „Ju-
trzence” Corneliu Fulga, Prezes Towarzystwa 
Polaków Tyrnowa, organizacji, która działa dopiero 
od roku. – Zaprosiliśmy na koncert mieszkańców 
wsi oraz przedstawicieli innych stowarzyszeń polo-
nijnych z Bielc, Grigorówki, Kiszyniowa, Komratu i 
Sorok. Miło nam było gościć w tym dniu Kierownika 
Wydziału Konsularnego pana Janusza Dawidowi-
cza. Podczas koncertu pieśni polskie zaśpiewał 
zespół „Odrodzenie” z Tyrnowa, a gimnazjaliści i 
przedszkolaki zaprezentowali widzom tańce. Nasi 
goście z Gagauzji – członkowie zespołu „Polacy 
Budżaka” – zatańczyli krakowiaka, który bardzo po-
dobał się tyrnowczanom. To był piękny i wzruszający 
koncert. (r)
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Mołdawski widz obejrzał spektakl „Plac Wol-
ności”, który jest inspirowany powieścią Antonia 
Tabucchiego „Piazza Italia”. Akcja rozgrywa się 
w małym polskim miasteczku i obejmuje cały  
XX wiek. Spektakl opowiada o życiu członków 
spolszczonej żydowskiej rodziny, doświadczonej 
przez obie wojny. Widz staje się świadkiem hi-
storycznych wydarzeń, takich jak wymordowanie 
żydów, terror stalinizmu, działalności ruchu oporu. 
Zmiany odbijają się też w nazwie placu w centrum 
miasta: początkowo był to po prostu Rynek. Po dru-
giej wojnie przemianowano go na Plac Wolności,  
a w czasach III Rzeczypospolitej nazwano „Wol-
nym Rynkiem”. Scena teatralna jest zaprojekto-
wana jako arena cyrku. Rzeczywistość bohaterów 
wygląda jak przesadzona parodia realnego życia.

„Madonna, Księżyc i pies” to tragikomedia  
w bałkańskim klimacie, oparta na motywach powie-
ści Rolfa Bauerdicka „Wie die Madonna auf den 

Mond kam”. Akcja sztuki toczy się w roku 1957  
w Rumunii, w zapadłej karpackiej wiosce transyl-
wańskiej zamieszkałej przez Rumunów, Niemców, 
Węgrów i Cyganów. Pomimo przeciwieństw i różnic 
bohaterowie starają się żyć razem w epoce bru-
talnej i przymusowej kolektywizacji, beznadziei, 
nędzy i straszliwej nudy. Ceauşescu w radiu,  

TEATR Z LEGNICY W KISZYNIOWIE
W dniach 26 i 27 października w Kiszyniowie, na scenie Narodowego Centrum Edukacji przez 

Sztukę zostały wystawione spektakle w groteskowo-lirycznym stylu, wyreżyserowane przez Lecha 
Raczaka.  

AFISZ POLSKO-MOŁDAWSKI

LECH RACZAK – urodzony w 1946. 
Reżyser, dramaturg, autor scenariuszy teatralnych, teatrolog. Współzałożyciel Teatru 
Ósmego Dnia (1964), w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych kierownik arty-
styczny i reżyser wszystkich przedstawień tego zespołu. W latach 1995-98 dyrektor 
artystyczny Teatru Polskiego w Poznaniu, od 1993 do 2012 był też dyrektorem arty-
stycznym Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Malta” w Poznaniu; od 2003 jest 
wykładowcą w Akademii Sztuk Pięknych (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu. 
Współpracował jako reżyser z niezależnymi zespołami w Polsce i we Włoszech. Re-
żyseruje w teatrach dramatycznych (Teatr Polski w Poznaniu, Teatr Aleksandra Fredry 
w Gnieźnie, Teatr Studio w Warszawie, Teatr Miniatura w Gdańsku, Wrocławski Teatr 
Współczesny, Teatr Nowy w Łodzi i Teatr Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, z którym 
jest aktualnie najbliżej związany). 
Łącznie wyreżyserował prawie 70 przedstawień, jest autorem scenariuszy większości z 
nich. Kilka przedstawień L. Raczaka zostało zarejestrowanych dla telewizji. 

www.orbistertius.p

AKTUALNOŚCI / HARCERSKA GAWĘDA

i poświęceniu dla nas – dla naszego prawa do 
polskości, do ojczystego języka, tradycji, historii.

Musimy pamiętać, że zawsze, kiedy przycho-
dził czas próby, polska młodzież stawała obok 
dorosłych do walki. I tak, jak dorośli płaciła za to 
życiem. 

Listopad 1918 roku to czas zjednoczenia 
wszystkich Polaków w walce o swój dom, to rów-
nież czas zjednoczenia młodzieżowych organizacji 
działających na terenie trzech zaborów w jeden 
Związek Harcerstwa Polskiego, którego celem 
było kształtowanie postaw młodych Polaków  
i wychowanie ich do nowej rzeczywistości poprzez 
samowychowanie, współpracę i doskonalenie 
umiejętności.

W związku z tym zdecydowaliśmy, że w tym 
roku rocznicowa impreza będzie miała nieco 
inny charakter; pod znakiem harcerskiego krzyża  
i lilijki wskrzesiliśmy ducha harcerskiej braci Rze-
czypospolitej wielu narodów. Zabrzmiały melodie 
zapomnianych harcerskich pieśni, ożyły słowa har-
cerskiego przyrzeczenia i nabrały nowego blasku. 
Jeszcze raz mogliśmy się przekonać, jak ważne są 
ideały, które budowały braterstwo, więź narodową, 
umiłowanie ojczyzny i wiary przodków. 

Przypomnieliśmy wiersze poświęcone obroń-
com Lwowa z 1918 roku, wspominaliśmy trudne 
doświadczenia II wojny światowej – obronę kato-
wickiej wieży spadochronowej, bohaterskie czyny 
Szarych Szeregów.

Ale harcerstwo, to nie tylko walka – to piękny 
czas kształtowania młodych charakterów w trakcie 
wędrowania, zdobywania kolejnych sprawności, 
obozowania na łonie przyrody, zawierania szla-
chetnych przyjaźni na całe życie w blaskach har-

cerskich ognisk. Przypomniały nam o tym słowa 
harcerskich piosenek: „Jak dobrze nam zdoby-
wać góry”, „Dalej, wesoło, niech popłynie gromki 
śpiew…’, „Czerwona róża, biały kwiat…”, „Płonie 
ognisko i szumią knieje”.

„Tyle lat żyjemy, a nic o tym wszystkim, co wy 
tu mówicie nie wiedzieliśmy” – stwierdził jeden  
z gości, „Jakie ładne te piosenki” – przyznał ktoś 
inny.

„Najważniejsze, że te wszystkie, piękne słowa 
macie zapisane w pamięci, bo zostaną w was na 
całe życie” – podkreślił Ambasador RP Artur Mi-
chalski, zwracając się do uczestników.

Bo też głębokie przeżywanie treści utworów 
towarzyszyło występującej młodzieży podczas 
przygotowań do widowiska. Udało się nam na-
wiązać szczególną więź z minionymi pokoleniami 
młodych Polaków, stali się bliscy, potrzebni, nasi.

W widowisku uczestniczyli również uczniowie 
z Liceów im. Sybirskiego i Kociubińskiego, którzy 
zaledwie od dwóch miesięcy uczą się języka pol-
skiego. Ogromnym wsparciem była dla nich obec-
ność na spektaklu ich wychowawców i nauczycieli. 

Spotkanie zakończył uroczysty poczęstunek 
przygotowany dla uczestników i gości przez sto-
warzyszenie Polska Wiosna w Mołdawii.

Narodowe święto stało się okazją do integracji 
środowiska, ważnych spotkań, rozmów, radości  
i wzruszeń – wspólnego przeżywania i celebrowa-
nia polskości w Kiszyniowie.

„Nie zgaśnie tej przyjaźni czar, co połączyła nas
Nie pozwolimy, by ją starł nieubłagany czas…”

Małgorzata Kobuszewska
Nauczyciel kierowany za granicę przez ORPEG

Kiszyniów, Mołdawia
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Hasło 12. edycji festiwalu to „Historie ze współ-
czesności”. Przedstawione filmy odzwierciedlają 
współczesne realia i pokazują życie takim, jakie ono 
jest. Współczesne są nie tylko historie, ale i sposób 
ich prezentacji. Filmy są bardzo prawdziwe i mają 
niezwykle atrakcyjną formę.

Festiwal w Kiszyniowie otworzyli: Ambasador 
RP w Mołdawii Artur Michalski i Dyrektor Instytutu 
Polskiego w Bukareszcie Agnieszka Skieterska.  
W holu kina goście mogli zobaczyć również wystawę 
fotografii „Krzysztof Kieślowski” prezentowaną 
z okazji 75. rocznicy urodzin i 20. rocznicy śmieci 
reżysera. 

Festiwal otworzył komediowy film Janusza 
Majewskiego „Excentrycy, czyli po słonecznej 
stronie ulicy” nakręcony na podstawie powieści 
Włodzimierza Kowalewskiego „Excentrycy”. 

AFISZ POLSKO-MOŁDAWSKI

CINEPOLSKA – HISTORIE ZE WSPÓŁCZESNOŚCI
Najciekawsze polskie filmy nagradzane w ostatnich miesiącach w Polsce i na świecie, można było 

zobaczyć w Kiszyniowie od 4 do 9 listopada w ramach festiwalu CinePOLSKA w Kinie Odeon.  

w telewizji i na ulicach, tylko w lodówce pusto. Je-
dyne, czego nie brakuje, to miejscowa śliwowica.

Pewnego dnia, podczas urodzinowej fety 
właściciela miejscowego szynku, uczestników 
przyjęcia poraża komunikat, że Związek Radziecki 
posłał w kosmos satelitę z psem na pokładzie. Wia-
domość podana w telewizji budzi przerażenie. Dla 
mieszkańców wsi cel tej ekspedycji jest oczywisty. 
Wkrótce radzieckie imperium pośle człowieka na 
Księżyc, by porwać z niego wniebowziętą Matkę 
Boską, która – w ich ocenie – właśnie tam znalazła 
swoje pozaziemskie lokum. Lokalna społeczność 
postanawia zapobiec świętokradztwu z głęboką 
wiarą wzmacnianą kolejnymi łykami samogonu, 
że to właśnie od nich zależy los całej ludzkości.

W tło tej szalonej historii wplata się intryga 
kryminalna, związana z okrutną zbrodnią na miej-
scowym proboszczu i jego gosposi, tajemnicze 
zaginięcie zwłok, a także historie niespełnionych 
miłości. Klamra opowieści jest bliższa współcze-

sności. To pamiętne i okrutne sceny zgładzenia 
rumuńskiego dyktatora Ceauşescu i jego żony.  
W finale wszyscy, także oprawcy, są przegrani. 
„Daliśmy sobie ukraść życie” – usłyszymy od jed-
nego z bohaterów. To jest tragikomedia o ludziach, 
którzy są zaplątani w swoim życiu, o ludziach którzy 
szukają sens tam, gdzie go nie ma.

Obsadą spektakli są aktorzy teatru im. Heleny 
Modrzejewskiej w Legnicy. „W opinii polskiej krytyki 
to jest jeden z najlepszych polskich teatrów” – po-
wiedział Lech Raczak. 

Polecam czytelnikowi stronę internetową  
www./culture.pl/pl/artykul/historia-polskiego-teatru-
-alternatywnego, gdzie można znaleźć informację  
o historii rozwoju niezależnego nieinstytucjonalne-
go polskiego teatru, jak również o Teatrze Ósmego 
Dnia, założonego przez Lecha Raczaka.

opr. Tatiana Mironik na podstawie: http://24legnica.pl/ 

Program projekcji:

 „Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy” – komedia, 2015
 „Body / Ciało” – dramat, 2015
 „Moje córki krowy” – dramat, komedia, 2015
 „Obce niebo” –  dramat, dreszczowiec, 2015
 „Anatomia zła” – dreszczowiec, 2015
 „Zjednoczone Stany Miłości” – dramat, 2016

AFISZ POLSKO-MOŁDAWSKI

To historia o polskim emigrancie, który po po-
wrocie do PRL-u założył jazzowy zespół muzyczny. 
Lekki i przyjemny film o muzyce oraz, oczywiście,  
o miłości. Dramat reżysera Tomasza Wasilewskiego 
„Zjednoczone Stany Miłości” zamykał festiwal. 
Film opowiada o życiu czterech kobiet, szukających 
miłości i żyjących nadzieją. Historia życia bohaterek 
jest bardzo nieszczęśliwa i tragiczna. 

Wracając do wyżej wymienionej wystawy foto-
graficznej, chciałabym zaznaczyć, że Polska Akade-
mia Filmowa ogłosiła 2016 rok Rokiem Krzysztofa 
Kieślowskiego – reżysera, który swoim talentem 
na trwałe wpisał się do historii kinematografii. Ka-
rierę rozpoczął od krótkich filmów dokumentalnych.  
Z czasem jego nazwisko zaczęli kojarzyć z „kinem 
moralnego niepokoju”. Obrazem „Podwójne życie 
Weroniki” odszedł od tematyki związanej z pro-

blemami współczesnej Polski. Tak rozpoczęła się 
jego kariera międzynarodowa. Największą sławę 
przyniósł Kieślowskiemu tryptyk „Trzy kolory”, za 
który otrzymał wiele prestiżowych nagród. 

Oryginalne filmy Kieślowskiego ukazują specy-
ficzne, destrukcyjne relacje międzyludzkie, cechuje 
je charakterystyczny, niepowtarzalny klimat, nastro-
jowość i artyzm. Jako wielki autorytet w dziedzinie 
filmu wykładał reżyserię i scenopisarstwo na uczel-
niach w Katowicach, Berlinie, Helsinkach, Łodzi. Za 
wybitny wkład do kultury ruchomego obrazu został 
w 1990 r. honorowym członkiem Brytyjskiego In-
stytutu Filmowego, a w 1995 r. członkiem Akademii 
Filmowej w USA.

Opr. Tatiana Mironik 
na podstawie: www.filmweb.pl

KRZYSZTOF KIEŚLOWSKI – reżyser filmów dokumentalnych i fabularnych. Był synem 
urzędniczki i inżyniera budownictwa. Uczęszczał do szkoły pożarnictwa we Wrocławiu. 
W latach 1957-62 był uczniem Liceum Technik Teatralnych. 
Przez rok pracował jako garderobiany w warszawskim Teatrze Współczesnym. W 1964 
dostał się (za trzecim razem) na Wydział Reżyserii w PWSTiF w Łodzi. 
Debiutował w 1968 r. telewizyjnym filmem dokumentalnym „Zdjęcie”. Przez pewien czas 
pracował w Wytwórni Filmów Dokumentalnych. Współpracował z telewizją realizując 
dla niej filmy dokumentalne i fabularne oraz widowiska teatralne. Jako reżyser teatralny 
wystawił m. in. własną sztukę pt. „Życiorys” w Teatrze Starym w Krakowie w 1978 r. Od 
1971 r. należał do Stowarzyszenia Filmowców Polskich. 
Za swoją twórczość filmową otrzymał dziesiątki nagród i wyróżnień. 
Zmarł 13 marca 1996 r. Jest pochowany na Starych Powązkach w Warszawie. W 1998 
roku w Alei Gwiazd w Łodzi odsłonięto jego gwiazdę. http://www.filmweb.pl/

 � Dni filmu polskiego w Kiszyniowie otwierają Ambasador RP w Mołdawii Artur Michalski i Dyrektor Instytutu Polskiego  
w Bukareszcie Agnieszka Skieterska

w
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UCZYMY SIĘ POLSKIEGO

idź cały czas prosto – иди всё время прямо

godzina – час

czas – время

HALO! / АЛЛО!

Następnego dnia przed południem, około godziny 
dwunastej, gospodarze byli w pracy, a goście jeszcze 
spali, odpoczywali po długiej podróży i pełnej wrażeń 
wczorajszej kolacji.
Zadzwonił telefon. Długo nikt nie odbierał, ale wreszcie 
pani Maria podeszła do telefonu.
– Słucham.
– Halo! Dzień dobry. Mówi Leszek Wiśniewski. Czy to 
dom państwa Mileckich?
– Tak, tak. Dzień dobry, panie Leszku. Przy telefonie 
Maria Bogucka.
– Witam, pani Mario. Co u państwa słychać? Jak się 
państwo czują?
– Dziękuję, wszystko w porządku. Niedawno obudzi-
liśmy się.
– W takim razie zadzwonię później. Zapewne prze-
szkadzam.
– Nie, nie. Ja już wstałam, a mąż jest w łazience, myje 
się. A co u państwa słychać?
– Dziękuję, dobrze. Czy pani pamięta, że zapropono-
waliśmy państwu wspólny spacer po Warszawie? Dla-
tego dzwonię, żeby umówić się na dzisiejszy wieczór.

następnego dnia
przed południem
około godziny dwunastej
wrażenia
odebrać telefon
słucham
przy telefonie 
witam
co u państwa słychać?
jak się państwo czują?
obudzić się
w takim razie
później
zapewne
przeszkadzać
pamiętać
zaproponować
wspólny
spacer
dlatego
umówić się
dzisiejszy

- на следующий день
- до обеда
- к двенадцати часам
- впечатления
- поднять трубку
- я вас слушаю
- у телефона
- я вас приветствую
- как ваши дела?
- как вы чувствуете себя?
- проснуться
- тогда
- позже
- наверное, кажется
- мешать / беспокоить
- помнить
- предложить
- общий
- прогулка
- поэтому
- договориться 
- сегодняшний 

SŁOWNIK / СЛОВАРЬ

Ojej!

Dziękuję, wszystko w porządku / dobrze
Спасибо, всё в порядке / нормально

Обратите внимание – в такой ситуации 
в польском языке не говорится normalnie

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

KLUB MĄDREJ SÓWKI

Zagadka

 Chociaż nie fruwa
 śmieszny to ptak.
 Nosi modny,
 czarny frak.

WIRTUALNY SPACER PO WARSZAWIE I NIE TYLKO 
Chociaż taki spacer trudno porównywać ze spa-

cerem realnym, to też ma on swój urok. Na przykład, 
da możliwość przygotowania się do podróżowania po 
mieście, w którym nigdy wcześniej nie byłeś lub przy-
pomnieć znajome i ulubione miejsca.

Wirtualny spacer po 5 różnych miastach Polski 
proponuje portal polomedia.ru, na którym możecie 
znaleźć panoramiczne fotografie Warszawy, Poznania, 
Krakowa, Zakopanego i Gdańska i dzięki któremu 
możecie „spacerować” uliczkami tych pięknych miast.

INFORMACJA

http://polomedia.ru/virtualnyy-tur

Warszawa

Poznań

Zakopane

Kraków
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2 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ,
или польские Задушки

TRADYCJE ZNANE I TE ZAPOMNIANE

В один из важнейших польских семейных праздников, Задушки, поляки навещают могилы 
своих близких. По всей Польше на кладбищах горят свечи. В Задушки нужно обязательно 
оказаться дома, в кругу семьи. Раньше в этот день проводились специальные обряды для 
задабривания духов умерших, сегодня же это повод собраться всей семьей и вспомнить тех, 
кого уже нет рядом с нами.

Само слово «задушки» происходит от «dzień 
zaduszny», то есть «день молитв за души 
умерших». Накануне, 1 ноября, в католических 
странах отмечают День всех святых, а за Днем 
всех святых в церковном календаре следует 
День всех усопших верных – официальный день 
поминовения умерших. В Польше в эти два дня 
принято ходить на кладбище и навещать моги-
лы родственников. 1 ноября – официальный 
выходной в Польше (он оставался выходным 
даже в годы коммунизма), а вот следующий день 
уже нет. Польским Задушкам соответствуют дни 
поминовения умерших в разных частях мира, 
однако в Польше традиции этого дня соблюда-
ются более основательно и последовательно, 
чем в большинстве западных стран.

В Задушки, как и на Пасху и Рождество, 
поляки стремятся оказаться в кругу семьи.  

В наше время в условиях постоянных пробок на 
дорогах путешествие домой может занять не-
мало времени. Увы, всем в Польше известен тот 
печальный факт, что именно в эти ноябрьские 
дни случается больше всего дорожных аварий.

У многих народных традиций, связанных  
с Задушками, древние языческие корни. Со-
гласно народным верованиям, в эти дни духи 
предков возвращаются в мир живых и крайне 
важно не потревожить и не обидеть предков. 
Например, если нужно вылить воду или выплес-
нуть помои на землю, необходимо прошептать 
специальные слова, чтобы предупредить неви-
димых духов. В эти дни советовали не работать 
и пораньше ложиться спать, чтобы не мешать 
духам умерших. Для них готовили особое уго-
щение, а живые устраивали празднования. 
Говорили, что ночью мертвые посещают службу  
в костеле, на которой ни в коем случае не долж-
на присутствовать ни одна живая душа.

На Задушки хозяйки пекли обрядовый хлеб, 
который несли на кладбище, раздавали бедным 
или священникам или же оставляли на могилах. 
Это делалось с целью задобрить духов и при-
влечь в дом удачу. Кроме того, в соответствии  
с церковными практиками тех дней считалось, 
что это помогает искупить грехи предков и об-
легчить их страдания в чистилище.

Подобные обряды поминовения усопших 
известны во всех странах Центральной и Вос-
точной Европе, ведь многие польские обычаи 
восходят к общеславянским традициям. Было 
время, когда славянское прошлое служило 
основным источником национальной идентич-
ности для поляков. В годы романтизма и пе-
риод формирования в Европе национальных 
государств Адам Мицкевич черпал вдохновение  
в легендах о дзядах (духах покойных предков), 
общих для славянских и балтийских народов  
и во многом предшествовавших появлению За-
душек. В результате была написана знаменитая 
поэма Мицкевича «Дзяды». 

www.culture.pl

SMACZNEGO!

l 2 szklanki cukru
l 1 szklanka pokruszonych orzechów włoskich

l płaska łyżeczka cukru waniliowego
l pół płaskiej łyżeczki sody l 2 łyżki miodu

l 6 białek kurzych l 500 g cukru
l 4 łyżki mąki ziemniaczanej

l łyżka konfitury z dzikiej róży oraz syropu różanego
l 100 g przecieru truskawkowego

W Polsce są swoje tradycyjne zaduszkowe słodkości, które po ponad pół wieku zapomnienia, 
powracają do łask. Są to krakowski „miodek turecki” i warszawska „pańska skórka”.

W 150 ml wody zagotować 50 g cukru z konfiturą 
i syropem różanym. Dokładnie wymieszać i zdjąć  
z ognia. 

Następnie z 6 jaj ubić białko na sztywno i dodać 
pozostały cukier i cienkim strumieniem gorący syrop 
różany oraz przecier z truskawek. Tak przygotowaną 
masę przelać na blachę wyłożoną pergaminem, 

wierzch posypać skrobią i odstawiać na dwie go-
dziny. Na końcu przy pomocy noża (zanurzonego 
w gorącej wodzie, a potem osuszonego) odcinać 
kawałki pańskiej skórki.

Cukier bardzo wolno skarmelizować – na biało, 
dodać cukier waniliowy, jeszcze chwilę pogotować. 
Dodać sodę lub proszek do pieczenia, wymieszać 
i przez moment zagotować. Dodać orzechy i miód, 
wymieszać starannie.

Gotową masę przelać na blachę wyłożoną 
pergaminem lub folią aluminiową. Poczekać aż za-
stygnie „na kamień”. Potłuc na dowolnej wielkości 
kawałki.

   Miodek 
     turecki

Pierwsze dostępne źródła, traktujące o tych 
specjałach pochodzą z XIX wieku. Od ponad stu 
lat „MIODEK TURECKI” sprzedawany był w dniu 
Wszystkich Świętych i w Zaduszki na kramach 
przed krakowskimi cmentarzami (na Rakowicach 
i Salwatorze). Dawniej można było zobaczyć go 
w postaci dużych brył, z których drobniejsze ka-
wałki odłupywano małym tasakiem i pakowano 
do skręcanych papierowych rożków. Kupowano 
go dzieciom, by osłodzić im pobyt na cmentarzu  
w zimnych listopadowych dniach zadusznych. 
Prócz cmentarzy można go było kupić przy ko-
ściołach podczas jesiennych odpustów. Głównym 
składnikiem tego smakołyku jest skarmelizowany 
na biało cukier, z dodatkiem olejków zapachowych 
(lub cukru waniliowego), z wtopionymi kawałkami 
pokruszonych orzechów włoskich. Można spotkać 
kakaowe, kawowe lub waniliowe miodki. 

Natomiast „PAŃSKA SKÓRKA” to zaduszko-
wa słodkość rodem z Warszawy, o której pierwsze 
wiarygodne pisane informacje znaleźć można  
w „Słowniku Języka Polskiego”, wydanym w 1908 ro- 
ku. Pojawia się w niej nie „pańska” lecz „panień-
ska skórka”. Autor opisuję ją jako: „słodkie ciastko 
ślazowe, sprzedawane w tabliczkach po aptekach, 
jako środek od kaszlu lub jako przysmak”. Uważa 
się, że początkowe znaczenie wyrobu „panieńska 
skórka” łączy się ze skojarzeniem gładkości cukier-
ka z delikatnością skóry młodych kobiet.

Poza Warszawą ta kojarzona głównie z dniami 
zadusznymi słodkość jest, podobnie jak krakowski 
miodek turecki, zupełnie nieznana. Wielu Warsza-
wiaków ma do niej szczególny stosunek, wspo-
minając, że przy zajadaniu się nią – właśnie we 
Wszystkich Świętych lub w Zaduszki straciło swój 
pierwszy... mleczny ząb.

Panska skórka
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W dniu 13 października 2016 r. po ciężkiej chorobie 
zmarła Maria Jandulska.

Urodziła się 11 czerwca 1949 r. w Komracie.
Po ukończeniu Szkoły Nr 1 pracowała w Stacji Sanitar-

no-Epidemiologicznej w Komracie. Następnie studiowa-
ła na Uniwersytecie Medycznym w Kiszyniowie pediatrię  
i stomatologię dziecięcą. Po ukończeniu studiów w 1976 r. 
wróciła do Komratu i pracowała w naszym mieście jako 
lekarz dziecięcy ponad 40 lat. 

Odznaczona wieloma nagrodami.
Niejedno pokolenie mieszkańców Komratu wiąże swo-

je życie i życie swoich dzieci z lekarzem dziecięcym, Panią 
Marią Jandulską. Była osobą życzliwą, która nie przeszła 
obojętnie obok cudzego nieszczęścia; w dzień i w nocy 
pomagała swoim małym pacjentom. Była powszechnie lu-
biana i poważana.

Matka trzech córek, które wychowała w miłości i które 
zawsze były z niej dumne.  

Razem z mężem Włodzimierzem Jandulskim była w gro- 
ie założycieli Stowarzyszenia Polaków Gagauzji. Członek 
Polskiego Stowarzyszenia Medycznego w Mołdawii. 

Odejście Marii Jandulskiej stanowi niepowetowaną 
stratę dla Polonii gagauskiej. 

W naszej pamięci Maria Jandulska pozostanie jako 
człowiek o wielkim sercu.

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI
Stowarzyszenie Polaków Gagauzji

POŻEGNANIA

MARIA
JANDULSKA
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