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TYRASPOL: 20 listopada 2016 r. w stolicy Naddniestrza
odbyły się uroczyste obchody jubileuszu Chrztu Polski.
Po mszy świętej w kościele pw. Świętej Trójcy gości z Tyraspolu, Raszkowa i Słobody Raszków zaproszono na koncert
organizowany przez Towarzystwo Polskiej Kultury „Jasna Góra”.
– Organizując to przedsięwzięcie, chcieliśmy przybliżyć
mieszkańcom Naddniestrza wydarzenia historyczne, które przyczyniły się do powstania państwa polskiego – powiedziała prezes
„Jasnej Góry” Natalia Siniawska. – Cieszymy się, że w tym dniu
odwiedzili nas ważni goście: Ambasador RP w Mołdawii Artur
Michalski, Konsul Janusz Dawidowicz, Dyrektor Centrum Infor- w
macyjnego dla Władz Lokalnych w Mołdawii Tomasz Horbowski
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Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo
redagowania i skracania nadesłanych
tekstów, także odmowy publikacji
bez podania przyczyny. Nie ponosi
odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam. Opinie
wyrażone przez czytelników nie
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
w Kiszyniowie
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BIELCE: 12 listopada 2016 r. Stowarzyszenie „Dom Polski”
w Bielcach wraz z parafią pw. Świętych Archaniołów Michała,
Rafała i Gabriela obchodziły 1050-lecie Chrztu Polski. W uroczystej mszy, którą celebrował ks. biskup Anton Coșa, wzięło
udział wielu gości, zarówno świeckich jak i duchownych, między
innymi Ambasador RP Artur Michalski oraz Metropolita Kościoła
Prawosławnego Markel. Na zaproszenie Domu Polskiego przyjechali przedstawiciele polonijnych organizacji z Grigorówki („Koło
Polskich Rodzin”) i Kiszyniowa („Związek Polaków w Mołdawii”).
Po mszy św. odbył się koncert muzyki sakralnej, a wspaniałym zakończeniem spotkania w kościele był występ grupy
(wl)
teatralnej z Domu Polskiego w Bielcach.

4
4
5
5
6

3

W listopadzie 2016 r. parafie katolickie
i stowarzyszenia polonijne w Mołdawii świętowały
symboliczną datę założenia państwa polskiego. W Polsce
centralne obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski odbyły
się 14 kwietnia 2016 r. w Gnieźnie. Honorowy patronat
nad obchodami tej ważnej dla Polski rocznicy objął
prezydent RP Andrzej Duda.
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Julia Bugajenko, Tyraspol

Pod koniec roku 2016, który był ogłoszony przez polski Senat Rokiem Henryka Sienkiewicza,
Towarzystwo Polskiej Kultury „Jasna Góra” podsumowało wyniki Konkursu Plastycznego „Sienkiewicz z wyobraźni”. Konkurs zorganizowano w związku z popularyzacją wiedzy o życiu i twórczości
Henryka Sienkiewicza.
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KONKURS PLASTYCZNY
„SIENKIEWICZ Z WYOBRAŹNI”

Idee zawarte w książkach Henryka Sienkiewicza –
przede wszystkim patriotyzm i przywiązanie do
tradycyjnych wartości – mają szczególne znaczenie
dla potomków Polaków, mieszkających „na krańcu
świata”, jak nazywał te tereny pisarz.

W konkursie „Sienkiewicz z wyobraźni” brały
udział dzieci z Towarzystwa Polskiej Kultury „Jasna
Góra”. Komisja konkursowa, w skład której wchodzili
organizatorzy, wyłoniła laureatów. Są to prace: Julii
Bugajenko, Pauli Pogriebnej, Krystyny Pogriebnej i Andrzeja Sorkaniuka.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło
się w Domu Kultury w Tyraspolu podczas święta
z okazji 1050-lecia Chrztu Polski. Wszystkim, którzy
zechcieli wziąć udział w konkursie „Sienkiewicz
z wyobraźni” bardzo serdecznie dziękujemy. Wyrażamy podziękowanie Towarzystwu Kulturalnemu
„Echo Pyzdr” (Polska) za prezenty dla uczestników
konkursu oraz promocję potencjału twórczego młodych Polonusów z Naddniestrza.
Natalia Siniawska,
Prezes

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
28 listopada w Stowarzyszeniu Polaków Gagauzji w Komracie odbyła się uroczysta akademia
z okazji 98. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Odśpiewanie „Roty” rozpoczęło oficjalną część
obchodów tego dnia. Patriotyczny nastrój podkreślały kotyliony w biało-czerwonych barwach.
Młodzież wzięła udział w inscenizacji, do której
wykorzystano wiersze najwybitniejszych polskich
poetów, m. in. Adama Mickiewicza, Wincentego
Pola, Marii Konopnickiej. Głośno rozbrzmiewały
słowa z wiersza Leopolda Staffa „Polsko nie jesteś

ty już niewolnicą!”, które powtórzono kilkakrotnie.
Zaprezentowano pieśni legionowe, a do nich układy choreograficzne, perfekcyjnie wykonane przez
tancerzy z zespołu „Polacy Budżaka”.
Podniosły nastrój udzielił się wszystkim uczestnikom imprezy, którzy – jak zawsze w Komracie – nie
zawiedli i przybyli tłumnie, by wspólnie świętować to
jedno z najważniejszych dla Polaków świąt. (ac)

ODSŁONIĘCIE POMNIKA ŻOŁNIERZY RZECZYPOSPOLITEJ
W TWIERDZY W SOROKACH
12 listopada 2016 r. w Sorokach odbyło się
uroczyste odsłonięcie kamienia upamiętniającego
żołnierzy Rzeczypospolitej, którzy w latach 16921699 bronili twierdzy nad Dniestrem i wszystkich
Polaków, którzy przez wieki żyli na gościnnej
mołdawskiej ziemi.
Pomnik został odsłonięty przez Minister Kultury
RM Monikę Babuc i Ambasadora RP Artura Michalskiego oraz poświęcony przez Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego biskupa Jerzego i biskupa
lokalnego Ioana, w obecności biskupa katolickiego
Mołdawii Antona Coșy. W uroczystościach wzięły
udział władze miasta i regionu oraz przedstawicieli
polskiej diaspory i mieszkańcy miasta.
źródło: http://kiszyniow.msz.gov.pl/

WIADOMOŚCI

PO WYBORACH PREZYDENCKICH. NADDNIESTRZE
W wyniku wyborów prezydenckich w Naddniestrzańskiej Republice Mołdawskiej (NRM), które
odbyły się 11 grudnia 2016 roku, nową głową państwa został przewodniczący lokalnego parlamentu
Wadim Krasnosielski, który zdobył 62,3 % głosów.
Wadim Krasnosielski to polityk reprezentujący
interesy największego w Naddniestrzu podmiotu
gospodarczego – holdingu Sheriff, który kontroluje
większość dochodowych gałęzi lokalnej gospodarki.
Jego zwycięstwo oznacza, że tej firmie będzie po raz
pierwszy podporządkowana cała struktura władzy
w Naddniestrzu.
Do zwycięstwa Krasnosielskiego przyczyniła się
przede wszystkim rosnąca niechęć mieszkańców
Naddniestrza do dotychczasowego lidera – Jewgienija Szewczuka. Wynika ona z powszechnego rozczarowania pogarszającą się sytuacją gospodarczą
i wyraźnym spadkiem poziomu życia, co związane
było zarówno z błędnymi decyzjami gospodarczymi
administracji Szewczuka, jak i ogólnie złą sytuacją
w państwach stanowiących kluczowe rynki zbytu
dla Naddniestrza – w Mołdawii, na Ukrainie oraz
w Rosji. Zarazem Moskwa w związku z problemami
gospodarczymi ograniczyła finansowanie separatystycznej republiki. W konsekwencji w ostatnich
dwóch latach odczuwalnie spadły dochody znacznej
części mieszkańców Naddniestrza. Zarazem kryzys
walutowy, związany z wyczerpaniem w 2016 roku
rezerw walutowych, doprowadził do pierwszej od lat
dewaluacji rubla naddniestrzańskiego.

Nie należy oczekiwać, by wynik wyborów w kontrolowanym przez Rosję Naddniestrzu miał wpływ
na stanowisko władz separatystycznej republiki
w sprawie możliwej reintegracji tego regionu z Mołdawią. Sam Krasnosielski wyraźnie wiąże przyszłość
Naddniestrza z Rosją (w ramach Eurazjatyckiej Unii
Gospodarczej lub w składzie Federacji Rosyjskiej).
Zarazem nie można wykluczyć ożywienia zamrożonego w ostatnich latach dialogu między Tyraspolem
a Kiszyniowem, gdyż Sheriff jako struktura biznesowa, jest zainteresowany rozszerzaniem swoich
rynków zbytu, w tym pełnego wykorzystania możliwości związanych z włączeniem Naddniestrza od
1 stycznia 2016 roku do pogłębionej i rozszerzonej
strefy wolnego handlu (DCFTA) z Unią Europejską.
Porozumienie w sprawie DCFTA stanowi część umowy stowarzyszeniowej UE–Mołdawia, podpisanej
przez Kiszyniów w czerwcu 2014 roku.
Wznowieniu dialogu między władzami Mołdawii
i separatystycznej republiki będzie sprzyjała stabilizacja sytuacji politycznej w Naddniestrzu. Nowy
prezydent Mołdawii Igor Dodon, który opowiada
się za zjednoczeniem kraju na drodze federalizacji,
ogłosił już chęć podjęcia rozmów z Krasnosielskim.
źródło: www.osw.waw.pl
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spół taneczny pod kierownictwem Julii Bugajenko,
który zatańczył krakowiaka. Całość przedsięwzięcia utrzymana była w atmosferze radości, a mali
uczestnicy koncertu, śpiewający polskie piosenki,
wprowadzili widzów w świąteczny nastrój.
Podczas imprezy miało miejsce wręczenie
studentce Tatianie Grajdieru ze Słobody Raszków
dyplomu uznania i stypendium, ufundowanego
przez Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” z Polski.
Wyróżnienie wręczył Pan Tomasz Horbowski.
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i nasz Przyjaciel, Honorowy Członek Towarzystwa
„Jasna Góra” Marek Pantuła z Przemyśla. Obecni
byli również przedstawiciele zaprzyjaźnionej organizacji „Polska Wiosna w Mołdawii” z Kiszyniowa
na czele z Panią Oksaną Bondarczuk.
W koncercie udział wzięły zespoły polonijne
„Słobodzianki” (Słoboda Raszków), „Koraliki” (Tyraspol”) i młodzież ze stowarzyszenia „Jasna Góra”.
Wszystkim bardzo podobały się polskie piosenki:
„W moim ogródeczku”, „Płynie Wisła, płynie”,
„W stepie szerokim”. W koncercie zadebiutował ze-
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W listopadzie pracownicy Biblioteki Polskiej im. Adama Mickiewicza w Kiszyniowie świętowali
9-lecie istnienia. Z tej okazji biblioteka zorganizowała Otwarty Tydzień, w ramach którego odbyły się
różnorodne spotkania, wystawy, a nawet... intelektualne maratony!

MARATON DE ZIUA BIBLIOTECII

Ambasadorul Poloniei la Chișinău,
Excelența Sa, Artur Michałski și
director biblioteca „A. Mickiewicz”,
Oxana Andreev

Și cea de-a treia expoziție, de pictură, cu genericul Ambiguitate lumii, a fost a elevilor Școlii de
Arte „A. Șciusev”, profesor Ludmila Bouroș, școală
care la fel ne este partener de mulți ani.
Fiecare din ei ne-a vorbit despre lucrările sale,
despre plăcerea care le-o oferă această ocupație și
nu în ultimul rând, despre doza de suflet care o pun
atunci când realizează aceste minuni. Iar elevii LT
„K. Sibirschi” le-a oferit oaspeților posibilitatea de
a se teleporta pentru câteva clipe în Polonia, prin
intermediul fotografiilor sale.
În acea zi și pentru cei mai mici prieteni ai
bibliotecii, era pregătită o surpriză. A fost deschis
Ungherașul copiilor, un loc special amenajat, cu
fotolii bean bags, cu pufuri, covor, scăunele, jucării,
jocuri educative etc..Grație unui proiect câștigat
recent și finanțat de Ambasada Poloniei în RM, cei
mai mici cititori ai bibliotecii vor avea acum un loc
unde să se joace.
Iar pentru 12 dintre ei, cei mai fideli, acest
Ungheraș le va rămâne ca amintire și printr-un
calendar oferit cadou din partea bibliotecii, care
a fost realizat în cadrul proiectului fotografic BooKids, la care au participat. Un proiect frumos, vesel
și plin de culoare, care i-a încântat pe copii și care
le-a permis să cocheteze cu aparatul foto cât de
bine puteau.
Nu a fost loc de scaune la acest eveniment,
pentru că toți cei prezenți urmau să participe la un
Puzzle Maraton.
De ce Maraton? Pentru că urma să prezentăm
Polonia în patru capitole în timp și mod alert –
10 minute pentru fiecare capitol: Polonia culinară,
vestimentară, științifică și cinematografică.
De ce puzzle? Pentru că fiecare grup avea să
primească fragmente dintr-un puzzle ce reflectă
toate aceste patru capitole și care la finele maratonului să fie adunat într-unul întreg.
Împărțiți în grupuri, după cartonașele colorate
primite la intrare, participanții maratonului au pornit
să descopere Polonia.

La capitolul Polonia științifică, au fost dezvăluite multe secrete. Aici au descoperit participanții
cine este poloneza care a luat două Premii Nobel
în două domenii științifice diferite, au aflat cine
a inventat vitamina, sau cine a fost părintele vestei
antiglonț ș.m.a.
La capitolul Polonia vestimentară, istoria costumului tradițional polonez a fost și mai interesant de
povestit, din motiv că în sală erau câteva costume
și o expoziție de fotografii a costumelor, din diverse
regiuni ale țării. Astfel utilizatorii bibliotecii au aflat
multe detalii și secrete a unei vestimentații păstrate
de-a lungul secolelor.
Cinematografia e o temă pe placul mai multor
oameni. Puțini dintre ei, însă, cunosc detalii despre
cea polonă, sau despre nume notorii ale acestui
domeniu. Și iată că în cadrul maratornului a fost
trasă cortina, ca toți cei veniți la sărbătoare să
cunoască adevărata Polonie cinematografică. Aici
au descoperit actori îndrăgiți, dar de care habar nu
aveau că sunt polonezi de origine. Sau regizori cu
renume, care sunt în topurile mondiale.

Ultimul, dar nu cel din urmă capitol, Polonia
culinară, a fost cel mai gustos. Oaspeții noștri au
aflat care sunt bucatele de bază în Polonia, câte
bucate se pregătesc pentru masa de sărbătoare și
încă multe alte secrete. Iar bonusul acestui capitol
a fost o degustație. Pregătită, desigur după o rețetă
poloneză, salata de legume a fost frumos aranjată
în coșulețe și servită fiecărui oaspete. Iar ceaiul din
flori de tei, miere și lămâie, a conturat întreg tabloul
culinar polonez.
Maratonul s-a încheiat. Toate piesele de puzzle
și-au găsit locul.
Aroma de cafea s-a răspândit în sală și i-a adunat pe toți prietenii bibliotecii la un pahar de vorbă.
Am încheiat ziua cu un sentiment de împlinire.
Da! Sunt zile când te simți pe deplin împlinită.
Și înțelegi acest lucru atunci când mergi seara
spre casă, cu ochii strălucind de fericire și cu un
zâmbet larg, așternut pe buze.
Oxana Andreev,
director biblioteca de cultură și literatură polonă
„A. Mickiewicz”

Puzzle Maraton. Capitolul Polonia științifică. Moderator: Doina Vicol, bibliotecar
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Pentru toți cei care au ales să-și petreacă
această zi alături de noi, am pregătit un program
colorat, interesant și dinamic.
Trei expozițiii minunate au încântat ochii celor
prezenți, chiar din prima clipă. La bibliotecă și-a
găsit locul expoziția de floristică și broderie Inspirație, a meșterului popular Valentina Miroliubova,
membru al Clubului de floristică ”Diana”, partenerul
bibliotecii de peste 20 de ani.
De asemenea, expoziția de fotografii ce reflectă
Polonia văzută de basarabeni, Польша – взгляд
из Молдовы, care a fost realizată de elevii și profesorii liceului „K. Sibirschi” (și el partenerul nostru),
îndrumați de profesoara Aurelia Andrieș.

Ungherașul copiilor

7

6

Jutrzenka 12/2016

Sărbătorile sunt cele care ne aduc bucurii și împliniri. Fie că e Anul Nou, fie că e Crăciunul, sau
ziua de naștere.
La 11 noiembrie, anul curent, biblioteca de cultură și literatură polonă „A. Mickiewicz” și-a sărbătorit cea de-a noua aniversare. O zi senină de toamnă, care a adunat la bibliotecă multă lume bună:
Excelența sa, Ambasadorul Poloniei în RM, Artur Michalski; directorul BM „B.P. Hasdeu”, Mariana
Harjevschi; reprezentanți ai diasporei; elevi, profesori, bibliotecari, cititori etc.

AFISZ POLSKO-MOŁDAWSKI

AFISZ POLSKO-MOŁDAWSKI

WYSTAWA POLSKIEGO PLAKATU W KISZYNIOWIE
Od 3 do 30 listopada 2016 r. w Narodowym Muzeum Historii Mołdawii prezentowano wystawę
polskiego plakatu „Wojna w polskim plakacie. Kolekcja Krzysztofa Dydo”, której głównym tematem
było „Groza wojny i wartość pokoju”. Wystawę otwierali Ambasador RP w Mołdawii Artur Michalski
i Dyrektor Instytutu Polskiego w Bukareszcie Agnieszka Skieterska.

plakaty Sebastiana Kubicy, Leszka Drzewińskiego,
Mieczysława Gorówskiego, Leszka Hołdanowicza
i innych.
Jako oddzielną kategorię można wyróżnić plakaty grafików Waldemara Jama i Tomasza Bogusławskiego, którzy komunikują się wizualnie przez
fotografię inscenizowaną.
Łatwo prześledzić używanie przez autorów plakatów następnych symbolów: Krzyż Oświęcimski,
Gołąbek Pokoju i Syrenka Warszawska. Większość

z nich jest lakoniczna, ale reprezentuje użycie wysokich kontrastów form i kolorów.
Mogę powiedzieć z całą pewnością, że wystawa
ma charakter poznawczy nie tylko dla zainteresowanych sztuką polskiego plakatu. Nietypowe dla
mołdawskiego widza plakaty motywują do nauki
historii Polski. Pod warstwą farby drukarskiej ukryte są losy ludzi, którzy walczyli o sprawiedliwość
i pokój, którzy są przykładem wyjątkowej odwagi
i heroizmu.

opr. Tatiana Mironik na podstawie:
http://pwsztar.edu.pl/ (dostęp 10.11.2016).

POLSKA NA FESTIWALU CLASSFEST

Graficzna interpretacja obrazu jest jednoczącą
cechą drugiej części plakatów, prezentowanych
na wystawie. Ponadto, chodzi o transformację
obrazu fotograficznego i korzystanie z różnorodnych symbolów w tym samym kontekście. Są to

KRZYSZTOF DYDO (ur. 1945) – kolekcjoner, kurator i organizator wystaw. W 1985 roku w Krakowie założył „Galerię
Plakatu”. Galeria powstała na bazie prywatnej kolekcji Dydo
Poster Collection, mającej swój początek w połowie lat pięćdziesiątych, a więc w okresie rozkwitu tzw. Polskiej Szkoły
Plakatu. Wtedy to Krzysztof Dydo jako kilkunastoletni uczeń
jednej z krakowskich szkół zaczął zbierać plakaty. Dzisiaj
jego kolekcja liczy około 40000 plakatów, z tego ponad 400
to reprodukcje autorstwa 150 artystów z lat 1899-2016.
Ponad 120 z nich to plakaty specjalnie zaprojektowane
i wydrukowane do wystaw, które Krzysztof Dydo zrealizował
w wielu krajach w różnych zakątkach świata.

Większość plakatów to są plakaty propagandowe Tadeusza Trepkowskiego, Macieja Urbanca,
Jana Sawki i innych, którzy pracowali w Pracowni
Plakatu Propagandowego. Plakaty odzwierciedlają duch tych czasów, kiedy powstawała Polska
Szkoła Plakatu. Jej założycielami byli Henryk
Tomaszewski i Józef Mroszczak, którzy stworzyli
i zaproponowali widzom plakaty, reprezentujące
malarstwo ekspresyjno-metaforyczne.

1. Galkowski Stefan / Karolak Jerzy, Polonia, Wystawa Zwiazku Zawodowego Polskich Artystow Plastykow,
1946.
2. Tadeusz Trepkowski, Nie!, 1952.
3. Leszek Drzewiński / Jadwiga Drzewińska,
Reminder, 1985.
4. Sebastian Kubica, Terrorist on vacation, 2005.
5. Waldemar Jama, Auschwits, 1992.
 6. Tomasz Boguslawski, Never again 1939-2014,
2014.
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Wystawa prezentowała 43 plakaty i składała się
z dwóch grup tematycznych. Pierwsza – to plakaty
poświęcone latom 1939-1945. Druga – plakaty
poświęcone latom 1955-2014. Tematami plakatów
są: II wojna światowa, zbrodnia katyńska, obozy
zagłady, powstanie w getcie warszawskim (1943),
powstanie warszawskie (1944) oraz terroryzm
i konflikty międzynarodowe. Ponadto można było
zobaczyć kilka plakatów poświęconych obronie
pokoju.

ClassFest jest platformą edukacyjno-kulturową
przeznaczoną do spotkań, warsztatów twórczych
i dyskusji na temat filmów. W tym roku w festiwalu
uczestniczyło 9 uczelni z Austrii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rumunii, Ukrainy
i Włoch.
Polskę na festiwalu ClassFest reprezentowała
Dorota Paciarelli – aktorka, producentka filmowa,
konsultantka i menedżerka kultury oraz członek
Europejskiej Akademii Filmowej i przewodnicząca
Zarządu Forum Krzysztofa Kieślowskiego w Berlinie. Podczas festiwalu D. Paciarelli poprowadziła
dwa warsztaty: „Patrzeć uważnie, albo Czego
możemy dziś nauczyć się od Kieślowskiego?”
i „Współpracuj! Jak rozpocząć zagraniczną promocję filmu oraz koprodukcję”. Oprócz tego zostały zaprezentowane filmy studentów Państwowej
Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej
w Łodzi: „Dokument”, animacja, reżyseria Marcina
Podolca (7’), „Gigant”, live action, reżyseria Tomasza Jeziorskiego (30’), „Kac”, live action, reżyseria
Macieja Buchwalda (17’), „Płoty”, animacja, reżyseria – Natalii Krawczuk (7’), „Dziecko”, live action,
reżyseria Karola Starnawskiego (20’), „Nasza gierka”, live action, reżyseria Katarzyny Lesisz (19’).
Kino, prezentowane na festiwalu, to kino ambitne i ciekawe. Najbardziej podobał mi się film krótkometrażowy „Gigant” i animacja „Płoty”. Pierwszy
odpowiada historię ciepłych relacji miedzy matką a
synem, którzy mimo wszystko wspierają się wzajemnie. „Płoty” to smutna i jednocześnie śmieszna
animacja o ludziach, mających ograniczony pogląd
na świat.
Niestety, wyżej wymienione filmy można zobaczyć tylko podczas festiwali, dlatego że jest to kino
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W dniach 21-26 listopada 2016 r. w Akademii Muzycznej, Teatralnej i Sztuk Plastycznych w Kiszyniowie odbył się po raz piąty Międzynarodowy Festiwal Szkół Teatralnych i Filmowych ClassFest.
Celem festiwalu jest promocja współczesnej sztuki i rozwój międzynarodowych kontaktów.

niekomercyjne. Ale ten fakt ma też swoje zalety – na
festiwalu widzowie mogą zobaczyć filmy młodych
reżyserów jakby od zewnątrz, ponieważ mają możliwość bezpośredniej rozmowy z reżyserami, aktorami
i krytykami filmowymi.
opr. Tatiana Mironik na podstawie:
http://www.culturapoloneza.ro

KONKURS PIANISTYCZNY
IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO
I KONKURS PLASTYCZNY IM. JANA MATEJKI
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17 listopada 2016 roku w gościnnej siedzibie Filharmonii w Kiszyniowie odbyły się – już po raz
czwarty – wernisaż i uroczysta gala wieńczące konkursy dla uzdolnionej mołdawskiej młodzieży:
pianistyczny im. Ignacego Jana Paderewskiego i plastyczny im. Jana Matejki, zorganizowane pod
auspicjami Ambasady RP w Kiszyniowie przez Organizację Społeczną ZEN-Club, Wydział Sztuk
Pięknych Akademii Muzyki, Teatru i Sztuk Plastycznych oraz Filharmonię Narodową im. Serghei
Lunchevici we współpracy z Ministerstwem Kultury RM.
Z inicjatywy ZEN-Clubu i jego prezesa Ghenadie
Topolnickiego – dla uświetnienia obchodów Święta
Niepodległości Polski – pierwszą edycję obu konkursów Ambasada RP w Kiszyniowie zorganizowała
w listopadzie 2013 roku. Z roku na rok brało w nich
udział coraz więcej uczestników, w tym wielu mających polskie korzenie. Warto zauważyć, że zarówno
w roku ubiegłym, jak i obecnie, w konkursie dla
młodych pianistów w dwóch etapach eliminacji grało
ok. 100 młodych muzyków, a w konkursie plastycznym wzięło udział 250 osób: liczni artyści-malarze
(w tym malarze malujący na szkle, jedwabiu i batiku),
graficy i rytownicy, a także rzeźbiarze, twórcy tkanin
artystycznych i metaloplastycy.
Biorąc pod uwagę liczbę uczestników obu konkursów, różnorodność i wysoki poziom zgłoszonych
prac plastycznych, a także maestrię wykonania
utworów muzycznych przez młodych pianistów,
można bez przesady powiedzieć, że oba konkursy
zapisały się trwale w pejzażu kulturalnym Kiszyniowa,
a nawet, ze względu na udział uczestników z innych
mołdawskich miast i miejscowości, że zyskały istotne
miejsce na mapie ważnych wydarzeń kulturalnych
w Mołdawii.
W roku 2016 do ostatniego etapu eliminacji
zostało zakwalifikowanych ponad 100 prac plastycznych, a do finałowych przesłuchań – 22 pianistów.
W konkursie plastycznym jury przyznało nagrody

w czterech kategoriach: malarstwo, grafika, sztuki dekoracyjne oraz rzeźba, w konkursie pianistycznym –
w dwóch kategoriach wiekowych, dzieci młodszych
(od 6 lat) i młodzieży, oraz wiele wyróżnień, m. in. za
najlepiej wykonany utwór polskiego kompozytora. Ze
względu na bardzo wysoki poziom w kategorii młodzieżowej I miejscem nagrodzono dwie młode pianistki, które brawurowo grały m. in. utwory Moniuszki
i Moszkowskiego: Elizavetę Coroli (artystkę o polskich korzeniach) i Bogdanę-Alexandrę Grekową.
Co ważne, oba konkursy były obszernie relacjonowane w mołdawskich mediach. W zeszłym roku
w zamknięciu wystawy pokonkursowej w rezydencji
Ambasadora RP wzięła udział Minister Kultury Republiki Mołdawii Monika Babuc.
Na patronów konkursów Ambasada i organizacja ZEN-Club nieprzypadkowo wybrały wybitne
postacie polskiego świata kulturalnego, cieszących
się sławą i podziwianych w całym świecie prawdziwych ambasadorów polskiej kultury (to słowa
Ambasadora Artura Michalskiego): Jana Matejkę,
artystę-malarza, profesora Szkoły Sztuk Pięknych
w Krakowie, honorowego członka Akademii Paryskiej, Berlińskiej, Praskiej i Wiedeńskiej, a także
Akademii Rafaelowskiej w Urbino, powszechnie
znanego, podziwianego i nagradzanego w całej
Europie mistrza malarstwa historycznego, znanego
opiekuna młodych malarzy, patriotę i filantropa, oraz

Ignacego Jana Paderewskiego, sławnego polskiego
kompozytora, niezrównanego pianistę nazywanego
w świecie wirtuozem klawiatury, polityka i dyplomatę,
premiera i ministra spraw zagranicznych odrodzonej
po I wojnie światowej – również dzięki jego osobistym
zasługom – Rzeczypospolitej.
Ambasador Artur Michalski wyraził nadzieję, że
dla uczestników obu konkursów, zarówno biorącej
w nich udział młodzieży ze szkół artystycznych
z Mołdawii, jak i dla nas, ciekawej ich dokonań publiczności, zmagania konkursowe pozostaną w pamięci
jako piękne, niezapomniane przeżycie i jednocześnie wyraz prawdziwej mołdawsko-polskiej przyjaźni.

Nie podejmując się weryfikacji kryteriów oceny
prac plastycznych (od wieków debatują nad tym
zagadnieniem znawcy i krytycy sztuki, raz za najwyższe kryterium oceny uważając tak subiektywną
przesłankę jak piękno, innym razem, deklarując
porzucenie niepewnych kategorii estetycznych na
rzecz walorów poznawczych biorą pod lupę warsztat
twórcy, przekaz samego dzieła i jego oddziaływanie
na odbiorcę), mogę za to – nieprofesjonalnie – zapewnić, że wszystkie pokazane na wystawie dzieła
zaciekawiały swą formą i treścią, budziły uznanie dla
warsztatu i pomysłowości swych autorów, zastanawiały głębią wyrazu, a wiele z nich... po zakończeniu
wernisażu zostawało w oczach i w pamięci! To chyba
największa pochwała. Jury konkursu plastycznego
pod przewodnictwem dziekana Wydziału Sztuk Pięknych Akademii Teatru, Muzyki i Sztuk Plastycznych
Vasile Sitari miało nie lada zadanie, by wybrać z tego
artystycznego bogactwa najlepsze dzieła, sądząc
po aplauzie, z jakim spotkali się kolejni nagrodzeni,
zrobiło to z prawdziwą maestrią.
Trudne zadanie stało również przed jury konkursu
pianistycznego, którego przewodniczącą była, jak
zwykle, Svetlana Bivol, dyrektor Filharmonii Narodowej. Choć kryteriami podstawowymi były tu wirtuozeria wykonania, technika i warsztat, dla jury istotne
były również wdzięk i melodyjność interpretacji,
a także ukryty w młodych artystach twórczy potencjał.
Na mnie, nie ukrywam, wielkie wrażenie zrobiły (jak
i w latach poprzednich) pełne uroku stroje młodych
wykonawczyń i ich wytworne fryzury, powaga i gracja jednocześnie, z jakimi kłaniały się publiczności
i ukradkowe spojrzenia do mam, czy dobrze wypadłam... Przyznam, że wszystkim młodym artystkom

w

FOT. Mihaela Motruc
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LAUREACI KONKURSU PLASTYCZNEGO
(miejsce I, II i III):
w kategorii malarstwa
Madalina Casian, Carmen Craciun, Xenia Dermenji;
w kategorii grafiki
Catalin Sandu, Sorina Ursu, Valeria Mogaldea
w kategorii rzeźby
Pavel Obreja, Alexei Vidrascu, Sergey Crijanovskii
w kategorii sztuki dekoracyjnej
Elena Caraus, Andrei Shcaterman, Aliona Arama

PAVEL DONCIU
– W pierwszej i drugiej edycji konkursu zdobyłem
drugie i trzecie miejsce. Pamiętam, że byłem bardzo
z siebie dumny.
Ten konkurs jest jednym z najpoważniejszych,
w których brałem udział. Podoba mi się, że w Kiszyniowie corocznie odbywa się takie przedsięwzięcie,
które budzi potencjał młodych ludzi i promuje ich
talenty. Dzięki konkursowi miałem możliwość spotkania z historią Polski.
W mojej pracy, która uczestniczyła w konkursie,
opowiedziałem o religijnym życiu zakonnic. Z twarzy
jednej z nich możemy odczytać historię jej życia.
W roku 1652 patriarcha Moskwy Nikon przeprowadził reformę religijną. Osoby, które opowiadały się
przeciwko, zostały zamordowane. Niektórzy uciekli
do Polski i uratowali się.
Konkurs pozwala na analizę i porównanie prac
różnych artystów, co stanowi bardzo dobrą motywację. Cieszę się, że mój obraz jest częścią kolekcji
Ambasadora RP Pana Artura Michalskiego.
KSENIA DERMENJI
– Uczestniczę w konkursie po raz trzeci i jestem
wdzięczna polskiej Ambasadzie, która organizuje
konkursy dla młodych mołdawskich artystów. Zawsze
chętnie biorę udział w konkursie im. Jana Matejki.
Tym razem prezentowałam martwą naturę
z kwiatami, olej na płótnie. Ten obraz powstał
z mojej wyobraźni. Chciałam stworzyć coś nowego,
spróbować malować w nowej technice, używając
innych kolorów.

PAVEL OBREJA
– Już dwa razy z rzędu zdobyłem nagrodę
w tym konkursie, co uważam za szczególny zaszczyt. Jan Matejko był wielkim polskim malarzem,
który opowiadał historię ojczystego kraju przez
swoje obrazy.
Wykonana przeze mnie rzeźba nazywa się
„Pokój i Wojna”, przedstawia dwie postacie,
stojące plecami do siebie i umieszczone w kole.
Jedna z nich jest wojną, a druga pokojem. Metafora ta oznacza, że po wojnie przychodzi pokój
i odwrotnie.
Myślę, że dla artystów jest bardzo motywująca
ocena ich prac i nagrody. Mam dobre wrażenia po
ekspozycji konkursowej – jest ona dowodem, że
młodzi uczestnicy mają dużo różnych pomysłów
i możliwości ich przekształcenia i interpretacji.
ANA LUȚCAN
– Konkurs im. Jana Matejki jest pierwszym,
w którym biorę udział. Bardzo chciałam zaprezentować publiczności swoją pracę! Przygotowałam
haft inspirowany obrazami Wassila Kandinskiego.
Jest to kompozycja geometryczna w monochromatycznych barwach. Byłam pod dużym wrażeniem
po konkursie i na pewno będę w nim uczestniczyć
w przyszłości. Konkurs był dobrym doświadczeniem, jestem pewna, że zdobyta wiedza pomoże
mi w projektowaniu i przygotowaniu prac na następną ekspozycję.
Rozmawiała i tłumaczyła z j. rumuńskiego
Tatiana Mironik

LAUREACI KONKURSU PIANISTYCZNEGO
(w obu kategoriach wiekowych):
I miejsce – Nicoleta Condrea (w kategorii młodszej, 6-11 lat)
I miejsce – Elizaveta Coroli i Bogdana-Alexandra Grecova
(w kategorii 12-14 lat)
II miejsce – Anastasia Ostrovscaia (w kategorii 6-11 lat)
III miejsce – Ecaterina Mocreac (w kategorii 6-11 lat)
III miejsce – Andrada Scaun (w kategorii 12-14 lat)
Wyróżnienia zdobyli: Sofia Boico, Stana Cotogoi, Călin-Ilie Gulica,
Camelia Moraru, Maxim Cojocari-Goncear, Ana-Andrea Hmelie, Ana
Marcinscaia, Ştefan-David Răilean oraz jedyny w roku 2016 uczestnik konkursu w kategorii najstarszej, szesnastoletni Tudor Cucer, za
brawurowe wykonanie utworów Mozarta, Chopina i Paderewskiego.

FOT. Mihaela Motruc
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Anna Stankiewicz
Kiszyniów

Poniżej zamieszczamy krótkie relacje uczestników kilku edycji
konkursu plastycznego imienia Jana Matejki
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chciałam szepnąć, żeby się nic a nic nie martwiły,
bo zarówno ich stroje, jak i pianistyczny kunszt
zrobiłyby furorę nawet w salonie tak wymagającej

damy, jak Amantine Aurore Lucile Dupin Dudevant
czyli George Sand... Ten miły sztafaż czynił słuchanie
jeszcze przyjemniejszym, pozwalając publiczności
w pełni pogrążyć się w radości przeżywania piękna
muzyki, tej najwyższej ze sztuk, którą Tomasz Mann
nazywał „wypowiedzianą niewypowiedzialnością”,
a Albert Einstein, sam skrzypek i pianista, uważał za
oczarowującą duszę słuchacza tajemnicę.
Jestem pewna, że wychodzących z Filharmonii
bohaterów konkursowych zmagań, podobnie jak
i publiczność i organizatorów, łączyła ta sama myśl:
przekonanie, jak wiele radości i satysfakcji przyniosły
nam wszystkim w tym roku oba przygotowane przez
przyjaciół z ZEN-Clubu, Filharmonii Narodowej oraz
Wydziału Sztuk Pięknych Akademii Teatru, Muzyki
i Sztuk Plastycznych pod egidą Ambasady RP konkursy, i nadzieja, że za rok wszyscy spotkamy się
na ich piątej edycji.

RECENZJE NIEWYDUMANE

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA

POLSKI POLITOLOG O REPUBLICE MOŁDAWII

W

przypadku zwolenników
integracji z Rosją, trudno
przypuszczać, aby dokonał się
scenariusz bezpośredniego przyłączenia
Republiki Mołdawii do tego państwa. […]
W obecnych realiach geograficznych,
to znaczy braku bezpośredniej granicy
Republiki Mołdawii z Rosją, mało
prawdopodobne wydaje się formalne
włączenie tego pierwszego państwa do
tego drugiego. [...] Nie ma też dowodu
na to, iż taki scenariusz leży w interesie
Federacji Rosyjskiej.

Wiele osób, myśląc o studiach, oprócz kierunku, w którym chce się rozwijać, poszukuje nie tylko
samej uczelni, ale interesującego miejsca do nauki. Możliwość taką daje z pewnością polska uczelnia,
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, zlokalizowana nieopodal granicy
z Ukrainą i Słowacją.
Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Rektorem PWSTE w Jarosławiu, który opowiada o tym, jak ta
polska uczelnia zmieniała się w ostatnim czasie, co sądzą o niej studenci i absolwenci, a także dlaczego
tradycyjne metody rekrutacji dziś są mniej skuteczne.

STUDIA ZA GRANICĄ?

O

becność rumuńskiego sąsiada
stanowi dla konsolidacji Republiki
Mołdawii jednocześnie atut
i wyzwanie. Atutem jest udzielane
wsparcie, także finansowe, w staraniach
o modernizację kraju, jak i w procesie
integracji europejskiej. Wyzwaniem jest
fakt, że niektórzy, choć bardzo nieliczni
rumuńscy politycy podnoszą dalej
kwestię zjednoczenia Republiki Mołdawii
z Rumunią, niejako kwestionując fakt
niepodległego istnienia tego pierwszego
państwa.

Bartłomiej Zduniuk
„Konsolidacja państwa w Republice Mołdawii”

Krzysztof Nowak
Katowice

to może

w JAROSŁAWIU!

STUDIA POWINNY BYĆ SYNONIMEM
ZDOBYWANIA DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO
Rozmowa z prof. nadzw. dr hab. KRZYSZTOFEM REJMANEM, rektorem Państwowej Wyższej
Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu o tym, dlaczego dziś studia mają nowy wymiar i jak
sprawić, by stały się przepustką do kariery zawodowej.
– W tym roku PWSTE kończy już osiemnaście lat. To
przełomowy moment dla Uczelni?
– To na pewno chwila symboliczna. Można powiedzieć, że
wchodzimy w uczelnianą pełnoletność, a to w moim odczuciu
oznacza umiejętność dostosowania się uczelni nie tylko do
oczekiwań rynku pracy, ale także do obecnych studentów.
W Polsce jesteśmy aktualnie świadkami i uczestnikami niżu
demograficznego, który jeszcze przez kilka lat będzie uderzał
zarówno w uczelnie publiczne, jak i niepubliczne.
W takich sytuacjach decydujący staje się chyba wizerunek uczelni?
– Oczywiście tak. Dlatego też, przygotowując ostatnią
kampanię informacyjno-rekrutacyjną, zdecydowaliśmy się na
eksperymentalne rozwiązanie – odeszliśmy od sztampowego,
tradycyjnego promowania uczelni. Zostaliśmy przekonani do
tego, by zmienić szaty oraz zrobić wszystko w inny, niż dotychczas sposób. Pierwszym elementem było stworzenie nowego
logotypu promocyjnego, który odpowiada percepcji i oczekiwa-
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Mołdawia jako historyczna ziemia i Mołdawia
jako współczesne państwo nie jest pojęciem jednolitym i łatwym do zdefiniowania. Niełatwi też do jednoznacznego określenia są Mołdawianie jako naród,
jako grupa językowa, kulturowa, czy etnograficzna.
Wiele tych, oraz innych, czasami zaskakujących
niuansów współczesnej państwowości mołdawskiej,
a więc niepodległej od 1991 r. Republiki Mołdawii,
było jest i długo jeszcze zapewne będzie przedmiotem analiz historyków, socjologów, politologów,
czy kulturoznawców. Mołdawia, ze swoją skomplikowaną przeszłością i niemniej skomplikowanym
społeczeństwem, ze swoimi zakrętami i zwrotami
politycznymi, czasem pasjonuje, a czasem smuci,
choć niezależnie od swoich wzlotów i upadków jest
niewątpliwie tematem wciągającym.

Jedną z ostatnich prób spojrzenia na niedawną i współczesną mołdawską rzeczywistość jest
wydana wiosną 2016 roku praca politologa z Uniwersytetu Warszawskiego Bartłomieja Zduniuka
Konsolidacja państwa w Republice Mołdawii. Autor,
od lat specjalizujący się w tematyce politycznej obszarów między Dniestrem a Dunajem, prezentuje
niełatwą drogę dawnego terytorium Mołdawskiej
Republiki Sowieckiej do mołdawskiej państwowości i jej współczesnej sytuacji politycznej. Zaczyna
od konsolidacji terytorium mołdawskiego, omawia
jego specyfikę, a także znany w Europie problem
regionalnych separatyzmów, a więc i trudną kwestię Naddniestrza, kwestię rumuńską i ukraińską.
Następnie omawia konsolidację społeczeństwa
młodej Republiki Mołdawii, która, w odróżnieniu
od wielu innych państw, przebiegała nieco odmiennie, spotykając na swojej drodze wiele wyzwań
i dylematów, tworzących dziś – momentami trudno
zrozumiałą dla przeciętnego obserwatora z zewnątrz – prawdziwą mozaikę dążeń, świadomości
i poglądów nawet na przyszłe losy obszarów między
Prutem a Dniestrem. Wreszcie przychodzi pora na
konsolidację władz nowego państwa: w aspekcie
ustrojowym, prawnym, międzynarodowym wraz
z wyzwaniami stojącymi przed jego elitami politycznymi i, widzianymi oczami Autora, pespektywami
na przyszłość.
Praca zawiera również streszczenia w języku
rumuńskim i rosyjskim, mapki i tabele, i powinna
być obowiązkową lekturą dla wszystkich kręgów
opiniotwórczych, zainteresowanych postsowiecką
Europą.
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Bartłomiej Zduniuk
„Konsolidacja państwa w Republice Mołdawii”

– Kandydaci na studia szukają dziś także
miejsca, w którym panuje dobra atmosfera.
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– To prawda! Młodzi ludzie codziennie korzystają z mediów społecznościowych, bo pozwalają
im na bycie w stałym kontakcie ze znajomymi. Na
bazie wiadomości, które do nich docierają, budują
wyobrażenie o tym, co chcieliby robić w przyszłości,
na jakie studia się wybrać, czy też z kim spędzić
uczelniane lata. Temu wszystkiemu muszą towarzyszyć dobre emocje. Dlatego też tak ważnym elementem staje się przyjazna atmosfera studiowania.
I to oczywiście staramy się zapewnić w PWSTE.
– Ale przecież opinia to nie wszystko. Student po zakończeniu studiów chce mieć szansę
na znalezienie pracy i to jest lub powinno być
wyznacznikiem jakości uczelni, nieprawdaż?
– Zgadzam się i dlatego cały czas pracujemy
nad tym, by nasza oferta kształcenia dostosowana
była do oczekiwań pracodawców, ale także preferencji kandydatów. Podpisujemy umowy partnerskie
i o współpracy. Pracujemy także nad otwarciem
nowego kierunku, który zapewniać będzie pracę
absolwentom – to dzięki gwarancji jednego z przedsiębiorców, który chce wejść w stałą współpracę
z naszą Uczelnią.
– Nie każdy student chce wiązać się z konkretną firmą. Niektórzy oczekują umiejętności praktycznych, dzięki którym bez trudu znajdą pracę.
– Faktem jest, że dziś student nie tyle zakłada,
że zdobędzie wiedzę na studiach, co wręcz żąda,

aby powiązana była ona z możliwością zdobycia
praktycznego doświadczenia. Zadaniem moim, jak
i dyrektorów poszczególnych instytutów, działających w ramach PWSTE, jest zapewnienie współpracy na niwie praktyki zawodowej z wiodącymi
pracodawcami w Polsce i za granicą. Dziś studia
powinny być synonimem zdobywania doświadczenia zawodowego. Zresztą tego chcą nie tylko
studenci, ale właśnie pracodawcy.
– Jak dokładnie odbywa się to w PWSTE?
– Nasi studenci – w zależności od kierunku –
biorą udział w licznych praktykach zawodowych. Ich
wymiar godzinowy jest większy niż na tradycyjnych
uczelniach (uniwersytetach). Dbamy, aby odbywały
się one w formie jak najbardziej zbliżonej do faktycznej pracy, a nie jedynie na papierze. Ponadto
studenci w ramach zajęć mają dostęp do stale
uzupełnianej bazy sprzętu dydaktycznego, przypisanego do poszczególnych kierunków, który jest
wykorzystywany w trakcie kształcenia. Gdyby tego
było mało, mamy bardzo aktywnie funkcjonujące
Akademickie Biuro Karier, które poza wsparciem
w kontakcie z pracodawcami, organizuje szkolenia
i warsztaty dla naszych studentów. Wszystko to
potem procentuje na rynku pracy.
– Z tego, co Pan mówi, wyłania się obraz
PWSTE jako uczelni niemal doskonałej i dopasowanej do studentów.
– Doskonałość jest tym, do czego powinno się
dążyć. Chcemy, by te słowa przekładały się na
faktyczne korzyści dla studentów, a nie tylko ładnie
wyglądały na ulotce informacyjnej. To jest dla nas
najważniejsze. Dlatego osobiście cieszy mnie, że
opinia o Uczelni jest coraz lepsza. Ale równie mocno
zadowolony jestem z tego, że są to słowa naszych
studentów i absolwentów, którzy w najbardziej reprezentowany sposób promują PWSTE.
– A co z ofertą dla studentów z zagranicy?
– Każdego roku mamy ich coraz więcej, obecnie wielu z nich pochodzi z Ukrainy. Zdajemy sobie
sprawę, że bariera językowa czy kulturowa na początku może stanowić problem, dlatego od samego
początku studenci ci są pod szczególną opieką
i służymy im pomocą w każdej niemal sprawie.
Działa u nas także Dział Współpracy Międzynarodowej, prowadzimy wymiany studenckie w ramach
programu Erasmus+.
– Dziękujemy za rozmowę.

Studia to nie tylko okres intensywnej nauki. To także moment, w którym studenci zaczynają stawiać
pierwsze kroki na rynku pracy. Jarosławska PWSTE ma czym się pochwalić na tym polu. Zapraszamy
do zapoznania się z materiałem na temat perspektyw zatrudnienia absolwentów tej uczelni.

PO PWSTE ZNAJDZIESZ PRACĘ!
Jak wykazuje raport polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, trzech na czterech
studentów, kończących Państwową Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu w przeciągu
kilku miesięcy od uzyskania dyplomu, znajduje zatrudnienie. Które kierunki są gwarancją pracy?
Raport „Ekonomiczne aspekty losów absolwentów”
podaje, że z 847 studentów, którzy w 2014 roku skończyli
studia w jarosławskiej uczelni, trzy czwarte znalazło się w
rejestrach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych niedługo
po opuszczeniu murów PWSTE – co jest tożsame ze
znalezieniem przez nich zatrudnienia na terenie kraju.
Średnio wystarczyło 3 miesiące od graduacji, aby zacząć
zarabiać, a 3,5 by uzyskać umowę o pracę. Co ważne –
niemal 60 % z zatrudnionych absolwentów PWSTE nie
straciło tej pracy, przez co najmniej kolejnych kilkanaście
miesięcy*. – Jesteśmy świadomi tego, że w pierwszych
miesiącach od uzyskania dyplomu wielu absolwentów
dopiero stawia pierwsze kroki na rynku pracy. To może
wpływać na gorsze dane statystyczne, przedstawione
w raporcie – zauważa Artur Świątek, dyrektor biura
rektora PWSTE w Jarosławiu. Dodaje też, że uczelnia z
myślą o tych osobach przygotowuje bezpłatne warsztaty
autoprezentacji i radzenia sobie na rynku pracy.
W dalszej części raportu czytamy, że miesięczne
wynagrodzenie absolwentów PWSTE, w przypadku
większości osób, oscylowało w graniach 1 930,00 zł,
przy czym ważne jest także to, że co piąty zarabiał
ponad 3 000,00 zł. – Trzeba mieć tutaj na uwadze fakt,
że wysokość wypłaty różni się w zależności od typu wy-

konanej pracy i ukończonego kierunku. Oznacza to, że
część osób mogło zarabiać powyżej średniej krajowej,
a pozostali poniżej tej kwoty – wyjaśnia Artur Świątek.
Który kierunek gwarantuje zatrudnienie? Praktycznie wszyscy absolwenci kierunków Pielęgniarstwo,
Informatyka, Geodezja i Kartografia oraz Budownictwo
znaleźli pracę – wielu z nich lepiej płatną niż przeciętne wynagrodzenie na terenie powiatu jarosławskiego
i ościennych. Dobrze na rynku pracy radzą sobie także
absolwenci kierunków Turystyka i Rekreacja, Kosmetologia, Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość oraz
Pedagogika. W zestawieniu nie zostały uwzględnione
wszystkie obecnie oferowane przez PWSTE kierunki, gdyż część z nich nie była uruchomiona w chwili
składania dokumentów przez absolwentów z 2014 roku. – Niezależnie od tego, jak patrzymy na wyniki
raportu, potwierdza się ogólnokrajowy schemat – studenci, którzy kończą kierunki techniczne, najszybciej
znajdują pracę i to oni zarabiają najlepiej – komentuje
Artur Świątek.
* Wyniki badania zaprezentowanego w raporcie odnoszą się
do okresu od ukończenia studiów w 2014 roku do końca
września 2015 roku.

XVI EDYCJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO
THESAURUS POLONIAE
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP w 2009 roku powołał program stypendialny
Thesaurus Poloniae, który od początku realizowany jest przez Międzynarodowe Centrum Kultury
w Krakowie.
Program adresowany jest do osób, prowadzących badania poświęcone kulturze, historii i
wielokulturowemu dziedzictwu Polski i Europy Środkowej. O stypendium ubiegać mogą się osoby
zajmujące się historią, historią sztuki, socjologią, etnografią oraz antropologią kulturową i innymi
naukami pokrewnymi. Program Thesaurus Poloniae skierowany jest do osób nie będących obywatelami Polski.
Jednorazowy pobyt stypendialny trwa trzy miesiące, w ramach którego stypendysta przebywa
i prowadzi pracę naukową w Krakowie.
Do 22 stycznia 2017 roku trwa nabór do XVI edycji programu. Więcej informacji nt. programu oraz procedury aplikowania znajduje się na stronie internetowej MCK http://mck.krakow.pl/
thesaurus-poloniae.
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niom wizualnym młodego maturzysty. Dziś otoczeni
jesteśmy mediami społecznościowymi, telefonami
z dostępem do Internetu i multimediów. Świat
w odczuciu młodego człowieka jest kolorowy, interaktywny, a przez to ciekawy i pożądany. Taki też
chcemy mieć wizerunek.
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UDANA OPERACJA MEDYCZNA

WSPÓŁPRACA MIĘDZY BIBLIOTEKAMI

W ramach Humanitarnej Akcji Medycznej, realizowanej w Naddniestrzu w 2015 r. ze środków
Senatu RP poprzez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie, polscy lekarze zakwalifikowali do
operacji 3-letnie dziecko z polskiej rodziny, mieszkającej we wsi Słoboda Raszków (Naddniestrze).
Dziecko z matką przebywało na leczeniu w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
(listopad 2016 r.) i zostało zoperowane przez dr MARIĘ ŁYDKĘ. Organizatorem całej Akcji Medycznej
oraz leczenia dziecka było Towarzystwo Kultury Polskiej „Jasna Góra” w Naddniestrzu, a koordynatorem Marek Pantuła, Honorowy Członek Towarzystwa Polskiej Kultury „Jasna Góra” i Natalia
Siniawska, Prezes w/w Towarzystwa.

Wymiana doświadczeń, pomoc w organizacji różnych imprez i dostarczenie nowych książek –
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach zaczyna współpracę z Biblioteką Polską im. Adama
Mickiewicza w Kiszyniowie. To kolejny etap akcji „Świętokrzyskie Polakom w Mołdawii”.

To tu, w starym grodzie Przemyślu, spotkałem ludzi, którzy nie zapomnieli w swych sercach
o naszych rodakach, żyjących po wschodniej stronie
brzegu Dniestru we wsi Słoboda Raszków, oddalonej od współczesnej cywilizacji i Europy, choć znajdującej się w Europie. I to Wam pragnę poświęcić
poniższą refleksję w podzięce za wszelką pomoc
w organizacji leczenia medycznego młodego Artura.
Kto z nas, będąc w Naddniestrzu, nie wszedł
w progi wiejskiej, polskiej chaty, gdzie mieszkają
nasi rodacy, gdzie historia ich życia jest jeszcze
żywa, ciepła, przesiąknięta wręcz filozoficzną myślą
egzystencjalną, bytu materialnego i duchowego?
Dokąd prowadzą ścieżki naszego życia zanurzone
w czystym strumieniu wspomnień o naszych rodakach z odległych światów ludzkich?
Stare raszkowskie chaty przysypane śniegiem,
emanują tajemnicą czasu, człowieka i historii.
To tutaj, do Słobody Raszków, do polskiej młodej
rodziny trafił Twój dar serca, żywy czyn, który jest
wyrazem szacunku nie tylko dla naszej kultury, hi-

Marek Pantuła, Artur z mamą, dr Maria Łydka

storii, ale przede wszystkim szacunku wobec siebie
samych. Spójrz na to dziecko zatrzymane w czasie
na „krańcu świata”, w czystym bycie myśli o Tobie,
czasu metafizycznego, którego nie ma i nie będzie,
gdyż zatrzymałeś siebie samego w codziennym
biegu, nie potykając się o „brak czasu”, czy też
„zabicie czasu”. To nowe barwy Twojego istnienia,
spokojnego oddechu i uśmiechu od stóp aż po
głowę, mimo wielu trosk o swój podstawowy byt.
Przekroczyłeś bramy czasu w cichym akcie twórczym, pozostawiając swoją „biedę” egzystencjalną
w śmietniku współczesnej cywilizacji...
W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować Pani doktor Marii Łydce za serce i przeprowadzenie udanej operacji na 3-letnim Arturze,
całemu personałowi Oddziału Chirurgii Dziecięcej
za ciepłą opiekę medyczną, Dyrekcji Szpitala
im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, Siostrom Zakonnym
„Felicjankom” z Przemyśla.
Marek Pantuła
Przemyśl

W drugiej połowie września 2016 roku przedstawicielki Biblioteki Polskiej im. Adama Mickiewicza w Kiszyniowie odwiedziły biblioteki na terenie
województwa świętokrzyskiego. To pierwsze takie
spotkanie i początek współpracy między bibliotekami
w ramach akcji „Świętokrzyskie Polakom w Mołdawii”. Współpraca z Biblioteką Polską w Kiszyniowie
nawiązana została podczas wizyt w Mołdawii,
organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.
Do rodaków w Mołdawii trafił już sprzęt medyczny ze szpitala wojewódzkiego i książki zebrane
przez kieleckich licealistów. Teraz przyszedł czas
na kolejny krok: współpraca między wojewódzka
biblioteką a biblioteką w Kiszyniowie.
Przedstawicielki biblioteki – Oxana Andreev
i Swietłana Gumeni – przyjechały do Polski na
zaproszenie Andrzeja Dąbrowskiego, dyrektora
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach.
– Dotychczas nasze relacje opierały się na
korespondencji mailowej. To pierwsze spotkanie
i okazja do poznania regionu. Termin wizyty zbiegł
się z konferencją organizowaną w Oblęgorku przez
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną oraz Muzeum
Narodowe w Kielcach. Chcieliśmy pokazać, jak
w Polsce dyskutuje się o Sienkiewiczu. W progra-

Od lewej: Oxana
Andreev, dyrektor
Biblioteki Polskiej
im. Adama Mickiewicza
w Kiszyniowie,
Grzegorz Dudkiewicz,
przewodniczący Rady
Miejskiej we Włoszczowie,
Anna Adamczyk, dyrektor
biblioteki we Włoszczowie,
Andrzej Dąbrowski,
dyrektor Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej
im. Witolda Gombrowicza
w Kielcach, Swietłana
Gumeni, Biblioteka Polska
im. Adama Mickiewicza
w Kiszyniowie, Teresa
Sobczak, Wojewódzka
Biblioteka Publiczna
im. Witolda Gombrowicza
w Kielcach, Grzegorz
Dziubek, burmistrz
Włoszczowy

mie zaplanowaliśmy także odwiedzanie bibliotek
w regionie i Kiecach. Jesteśmy przekonani, że wizyta
pozwoli na zgromadzenie bogatego materiału, który
będzie można przekazać Polakom mieszkającym
w Mołdawii – mówił Andrzej Dąbrowski.
Biblioteka miejska im. B. P. Hașdeu w Kiszyniowie tworzy 28 oddziałów, wśród których ważne
miejsce zajmuje Biblioteka Polska im. Adama Mickiewicza, dysponująca pokaźnym księgozbiorem
w języku polskim (1549 książek).
– W naszej bibliotece organizujemy spotkania
z ciekawymi osobami, przedstawicielami Polonii
oraz gośćmi z Polski. Prowadzamy także akcje
i kampanie społeczne o różnej tematyce, przez co
pielęgnujemy język i kulturę polską. Mamy nadzieję,
że pomysły, które podglądamy w Polsce, w przyszłości uda się nam wdrożyć – mówiła Oxana Andreev,
dyrektor Biblioteki Polskiej im. Adama Mickiewicza
w Kiszyniowie.
Obie strony zapewniają, że z czasem będą już
konkretne projekty.
Biblioteka Polska w Kiszyniowie była utworzona
w 2005 roku, otrzymała imię Adama Mickiewicza. Jej
otwarcie odbyło się 11 listopada 2007 roku, w dzień
Święta Niepodległości Polski.
źródła: wrota-swietokrzyskie.pl, kielce.tvp.pl

Spotkanie w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej
we Włoszczowie. Wrzesień 2016 r.
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NIE MA KRYZYSU LUDZKICH SERC!
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NA DRODZE PARTNERSTWA

DE ZIUA TA, POLONIA!

Acolo, cu zâmbetul pe buze, ne-a ieșit în întâmpinare directorul instituției, pan Andrzej Dąbrowski.
Din acea zi, am avut parte doar de momente frumoase, memorabile, iar zâmbetul ne-a fost accesoriul
de bază pentru toate cele șapte zile care urmau.
Chiar în prima zi, domnul director, ne-a organizat
o mică excursie prin oraș, locul care ne-a impresionat
prin curățenia sa, verdeața, pacea și liniștea care predomina. Am reușit să vedem câteva atracții turistice din
oraș, cum ar fi strada pietonală Henryk Sienkiewicz, în
memoria marelui scriitor polonez, Laureat al Premiului
Nobel pentru literatură; monumentul dedicat aceluiași
scriitor din capătul pietonalei, care l-am văzut doar pe
Internet; parcul, ce poartă numele altui scriitor polonez,
Stanisław Staszic; Palatul Episcopal și grădina lui etc.
Am reușit să gustăm și din prăjiturile poloneze, cu
dulceață de zmeură, care ne-au îndulcit și mai mult
inimile noastre.
Din acea zi, ne-am simițit fantastic de bine, alături de oameni, care nu-i cunoșteam deloc, dar care
aveam impresia că-i cunoaștem de-o viață. Ei s-au
străduit să dea culoare vizitei noastre și le-a reușit
atât de bine, încât chiar în acea seară ne-am despărțit
îmbrățișându-ne.
Știm prea bine că Polonia este o țară foarte bogată
în locuri minunate, locuri care au devenit obiective
turistice foarte solicitate, locuri care sunt înscrise în

Biblioteca publică din orașul Krasocin, Polonia. Directorul Aleksandra Ewa Klim ne vorbește despre serviciile bibliotecii

Împreună cu Andrzej Dąbrowski, directorul bibliotecii publice „W. Gombrowicz” din Kielce, Polonia

Lista Patrimoniul UNESCO. Abia după ce s-a terminat
călătoria noastră ne-am dat seamă, că probabil și
o viață este puțină pentru a reuși să vezi toate aceste
locuri, dacă nici în șapte zile nu reușești să vezi integral măcar un oraș. În speranța revenirii, ne-am zis
că urmeză să le vedem data viitoare.
În următoarele zile, am reușit să fim parte a unui
minunat eveniment, o conferință dedicată lui Henryk
Sienkiewicz, care a durat trei zile și care a a avut loc
în trei locații diferite, una dintre ele fiind și Palatul
scriitorului din Oblęgorek. Acest mic palat, văzut de
asemenea doar pe Internet, ne-a impresionat la fel
de mult. Acolo am putut vedea cum a trăit marele
scriitor, în acea casă dăruită de popor la cei 25 ani de
creație, lucruri care scriitorul le-a atins, care i-au fost
dragi. Am putut vedea veranda, unde poate scriitorul
își aduna gândurile, unde își scria romanele, sau
dormitorul său, care și acum era păstrat și care îți
dădea impresia că scriitorul este undeva pe-aproape
și imediat revine. Nu cred că îmi ajung cuvinte de
a descrie toată frumusețea.
Vizita la acest palat ne-a oferit oportunitatea de
a cunoaște mai bine și echipa biblioteci „W. Gombrowicz” din Kielce, care au fost la fel de prietenoși, la fel
de bravo precum liderul său. În următoarele zile am vizitat și nouă biblioteci, atât din Kielce, cât și din apropiere,
la fiecare fiind însoțiți chiar de domnul director, sau de
cineva din echipa sa și desigur traducătorii noștri, care
au fost patru la număr. Bibliotecile ne-au inspirat, ne-au
demonstrat că ele, ca și în Moldova sunt necesare, sunt
utile, sunt dorite. Unele clasice, altele foarte moderne,
ele ne-au demonstrat că bibliotecarii, în care țară nu
s-ar afla, își fac meseria cu dragoste și devotament.
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Totul a început de la vizita unei echipe de filmare,
dar și a unui reprezentant APL din orașul Kielce, la biblioteca noastră, Robert Biernadski, unde am discutat
despre beneficiul unei colabrorări între biblioteca noastră și una din Polonia. Ca doar la câteva zile să primim
și o invitație de a vizita orașul Kielce, din Voievodatul
Sfintei Cruci.
Cu toate actele în regulă, cu toate puse la punct,
într-o frumoasă zi de toamnă, am și urcat în microbuzul
care mergea spre Cracovia.
Aproape 20 de ore petrecute în microbuz ne cam
tăiase din entuziasmul cu care am pornit la drum. Am
încercat toate pozițiile posibile, pentru a sta așezate
cât de cât comod. Per total, nu erau chiar multe pentru
niște persoane, care nu practică yoga .
Într-un sfârșit, la ora 4 dimineața (ora Poloniei)
coboram din microbuz în autogara din Cracovia.
Obosite, cu somnul pe gene, ne-am așezat pe un
scaun în așteptarea șoferului, care la ora 7.30 avea să
ne ducă în orașul Kielce, acolo unde eram așteptate.
Aventura începuse.
Într-o poloneză mai mult rusească, ne-am înțeles
totuși bine cu șoferul nostru, pan Bogdan, care ne-a
zâmbit tot drumul și ne-a adus la timp în parcarea Bibliotecii „W. Gombrowicz” din Kielce, locul de întâlnire
cu cei, care aveau să ne devină prieteni în cel mai
scurt timp.

Tot cărți, de această dată suspendate de pod, am
văzut și în așa numita Casă de sticlă, din Ciekoty. Chiar
de afară era timp ploios, cărțile ne-au readus buna
dispoziție, iar replica casei lui Stefan Zeromski, la fel
un vestit scriitor polonez, care se afla în imediata apropiere, ne-a încântat. Ca și în palatul din Oblęgorek,
casa mirosea a istorie, iar fiecare obiect ne povestea
în șoaptă despre vremurile de atunci.
Am reușit să vedem și locul de veci a rudelor lui
Witold Gombrowicz, patronul spiritual al bibliotecii
noastre gazdă. Că tot despre scriitori este vorba,
polonezii ne-au spus că orașul Kielce este numit orașul scriitorilor. Deoarece anume aici, s-au născut un
număr impresionant de condeieri.
Multe locuri am văzut, multe ne-au lăsat fără
replică. Unele din ele, nici măcar nu erau scrise în
agendă, dar am ajuns să le vedem și să le admirăm.
Ca de exemplu, un conac cu adevărat magnific, când
ne îndreptam spre Sandomierz. Cumpărat de un colecționar, restaurat și păstrat, ne-a lăsat de-a dreptul
cu gurile căscate. Nici măcar fotografiile nu pot reda
îndeajuns frumusețea lor.
Cu aceste frumoase impresii am pornit la drum,
după cum ziceam, spre Sandomierz, recunoscut
ca unul dintre cele mai vechi și cele mai importante
orașe istorice din Polonia, celebru nu numai pentru
clădirile sale istorice, dar și natura unică. În trecut,
Sandomierz era cunoscut ca unul dintre cele mai
importante centre urbane nu numai din Polonia Mică,
ci și din întreaga țară.
Am admirat arhitectura, natura și piața din Sandomierz, ca nu cumva să pierdem vre-un detaliu im- w
portant și să le avem în amintire pentu tot restul vieții.
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Se spune că un om care călătorește, este un om fericit. Acum, cu toată sinceritatea, pot confirma
și eu acest fapt. Recent, eu și colega mea ne-am întors dintr-o vizită de studiu în Polonia. O călătorie,
care ne-a impresionat pe ambele la fel de mult, o călătorie, care o vom păstra cu drag în albumul
amintirilor.

Mulțumim Robert Biernacki, pentru că datorită ție
s-a conturat și această călătorie; Mulțumim Andrzej
Dąbrowski pentru organizarea vacanței noastre, pentru momentele de neuitat și pentru prietenie; Mulțumim
Anna Godowska pentru cel mai sincer zâmbet dăruit
în fiecare dimineață; Mulțumim Małgorzata Winkler
pentru umorul tău molipsitor; Mulțumim Jadwiga Zielińska pentru bunătate și sinceritate; Mulțumim Aneta
Strzępka și Mariusz Stec pentru fotografii și buna
dispoziție creată; Mulțumim Małgorzata Grodzicka
pentru cunoștințele împărtășite; Mulțumim Teresa
Sobczak pentru companie și cașcavalul delicios ;
Mulțumim Bogdan Karliński pentru că ați fost cel mai
bun și atent șofer; Mulțumim Michał Pietrusik pentru
că ne-ai colorat ultimele ore petrecute în Polonia! Și
desigur mulțumim vouă dragii noștri traducători: Paulina Machulska, Dagmara Korczyńska și Jacek Szuflik
și Karolina Bugajska!
Mulțumim tuturor!
Datorită vouă am avut cea mai frumoasă vacanță!
La mulți ani, Polonia!
Ești o țară minunată cu oameni extraordinari!
Oxana Andreev,
director biblioteca de cultură și literatură polonă
„A. Mickiewicz”

GALERIA JUTRZENKI

Państwo Ałła i Michał Kotilewiczowie

Odwiedziłyśmy Ałłę i Michała Kotilewiczów
w ich domu, gdzie zostałyśmy ugoszczone przyjaźnie i ogromem życzliwości. Wysyłamy Wam więc
kilka zdjęć tego, co miałyśmy okazję tam ujrzeć,
dzieląc się zachwytem, jaki te dzieła sztuki użytkowej
wywołały w naszych sercach.

Мы побывали в доме Аллы и Михаила Котилевичей, где нас гостеприимно приняли хозяева.
Высылаем вам несколько фотографий того, что
мы там увидели, делясь восторгом, который эти
произведения прикладного искусства вызвали
в наших сердцах.

Anna Krawczyk (Polska)
Anna Popovici (Mołdawia)

Анна Кравчик (Польша)
Анна Попович (Молдавия)

AŁŁA KOTILEWICZ Z TYRNOWA
АЛЛА КОТИЛЕВИЧ ИЗ ТЫРНОВО
45 lat temu Ałła Loziuk, mołdawska studentka
o jasnych oczach i długich blond włosach, zdecydowała się związać swój los z chłopakiem o
polskich korzeniach, Michałem Kotilewiczem. Ałła
od początku pokochała zwyczaje swojej nowej rodziny, nauczyła się języka, tradycji. Żyjąc w miłości
i zrozumieniu, doczekali się 3 wspaniałych synów,
4 wnuków i z niecierpliwieniem oczekują narodzin
pierwszego prawnuka. Ałła całe życie pracowała
jako nauczycielka języka francuskiego oraz robótek
ręcznych w liceum w swojej rodzinnej wsi Tyrnowej
oraz w liceum w pobliskiej miejscowości Gordinești.
Pomimo ogromu pracy Ałła wykorzystała swój
dar i największy talent – złote ręce. Wszystko co
znaleźć można w jej domu: obrusy, ręczniki, dywany, wyszywanki i stroje ludowe, zrobione zostały
przez Ałłę i jej mamę. Obecnie uczy tej sztuki swoje
synowe.

Сорок пять лет назад белокурая студенткамолдованочка Алла Лозюк связала свою судьбу с парнем с польскими корнями Михаилом
Котилевичем. Алла с самого начала полюбила
обычаи и уставы семьи Котилевич, выучила язык,
на котором говорят в семье, научилась готовить
польские блюда. Живя в любви и согласии, воспитали троих чудесных сыновей, четверых внуков
и с нетерпением ждут правнуков. Алла всю жизнь
проработала учительницей французского языка
и труда в родном селе Тырново и в соседнем
лицее в Гординештах.
Несмотря на огромную занятость на работе,
Алла Тимофеевна не забывает про свой дар –
золотые руки. Все, что есть в ее доме – скатерти,
полотенца, ковры, вышивки, – сделано ее руками
и руками ее покойной матери. Этому научила
и своих невесток.
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În aceste zile am tot hoinărit prin Kielce de parcă
eram acasă. Totul ne devenise atât de drag, atât de
cunoscut. În ultimele zile ne-am prins la gândul că nici
măcar nu căutăm un drum pe unde să mergem, ci pur
si simplu îl știam deja.
Iar ca încununare a unei opere a fost și vizita în
orașul vechi din Cracovia. Chiar în ultima zi, lăsând
toate lucrurile la gară, am zburat spre centru pentru
a savura ultimele câteva ore în orașul care te hipnotizează. Întregul oraș vechi medieval este printre
primele site-uri alese pentru Lista inițială a Patrimoniul
Mondial UNESCO, înscris pe listă ca Centrul istoric al
Cracoviei. Fosta capitală a Poloniei, atrage anual sute
de mii de turiști și suntem mândre că printre aceste
mii ne numărăm și noi. Iar faptul că în sfârșit am
ajuns și acolo, că am reușit să vedem și monumentul
lui Adam Mickiewicz, renumitul bard polonez, dar și
patronul spiritual al bibliotecii noastre, ne-a făcut să
ne simțim împlinite.
În fiecare seară reveneam la hotel obosite, dar fericite. În fiecare seară ne bucuram că am văzut o mică
parte din Polonia. Cred că avem multe de învățat de
la această minunată țară și de la polonezi, care s-au
dovedit a fi niște oameni cu literă mare.
Cu mare drag le mulțumim tuturor celor care ne-au
organizat această vacanță de vis.

GALERIA JUTRZENKI
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NA DRODZE PARTNERSTWA / WSPÓŁPRACA MIĘDZY BIBLIOTEKAMI
w

Pan Ambasador RP Artur Michalski podziwia prace ręczne Pani Ałły Kotilewicz podczas wystawy towarzyszącej festiwalowi „Polska Wiosna w Mołdawii”. Kiszyniów, maj 2016			
/ FOT. Helena Usowa

POZNAJCIE SIĘ

konkurs

Czytelnicy opowiadali nam o kraju, w którym od dawna mieszkają lub który zwiedzili
podczas wyprawy, o tym, co najbardziej podobało się, czym byli zaskoczone, na co
chcieli zwrócić uwagę podróżników. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy!
Wyniki konkursu opublikujemy w następnym numerze, a na razie prezentujemy
ostatnią pracę, której autorem jest mieszkaniec Kiszyniowa ANATOL GOWOROW.
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ŁUK TRIUMFALNY W KISZYNIOWIE
Łuk Triumfalny na centralnym placu Kiszyniowa
to jedna z najpiękniejszych ozdób stolicy Mołdawii.
Ten zabytek architektury nazywany jest „Bramą Zwycięstwa”, gdyż powstał na cześć zwycięstwa wojsk
rosyjskich nad armią turecką w wojnie trwającej
w latach 1806-1812.
Pierwotnie nie planowano takiej budowli. Wszystko zaczęło się od prośby gubernatora Besarabii do
cara Mikołaja I o przeznaczenie 1500 pudów miedzi na
odlanie dzwonów do kiszyniowskiego soboru katedralnego. Car podarował na ten cel część zdobytych na
wojnie tureckich armat, które znajdowały się w twierdzy izmailskiej. Aby uniknąć kłopotliwego transportu,
zdecydowano odlać dzwony na miejscu. Powstało pięć
wspaniałych dzwonów, z których największy ważył
400 pudów (około 6,5 tony). Kiedy przywieziono je do
Kiszyniowa, okazało się, że duży dzwon nie pomieści
się w oknie dzwonnicy. Wtedy postanowiono wybudować dla niego oddzielną budowlę, aby pomieścił się
tam oprócz dzwonu miejski zegar. Projekt wykonał

architekt Łukasz Zauszkiewicz, wzorując się na Łuku
Triumfalnym w Rzymie.
Pod koniec 1840 r. budowę Łuku Triumfalnego
ukończono. Wykonany został z białego, ciosanego
kamienia, wsparty na dwóch kolumnach korynckich
i miał wysokość 13 m. W dolnej części zaprojektowano
przejście na drugą stronę, a na górze znalazły się trzy
dzwony. Z powodu sąsiedztwa soboru katedralnego
zaczęto budowlę nazywać Świętą Bramą. Zainstalowany na Łuku Triumfalnym zegar nie służył zbyt długo.
Najpierw silny wiatr zniósł całą tarczę, a po kilku latach
zepsuł się mechanizm. Rada miejska postanowiła
umieścić nowe kuranty zamówione w Austrii. Działały
one do 1941 r. – kiedy to ucierpiały podczas bombardowania i już nie dało się ich naprawić. Nowy zegar,
który został zamówiony u najlepszego w mieście
zegarmistrza o nazwisku Bogosow, do tej pory zdobi
kiszyniowską budowlę.
Łuk Triumfalny jest jednym z najciekawszych
zabytków mołdawskiej stolicy.

MŁODY TENISISTA Z SOROK
ZACHWYCA NA KORCIE
14-letni Polak z Sorok NIKITA SPRINCZ jest uczniem Liceum im. A. Puszkina. Przygoda z tenisem zaczęła się, kiedy
chłopiec miał sześć lat. Rodzice – Sergiusz i Andżela –
zapisali Nikitę do szkoły tenisowej, którą prowadził
Kazbek Tamarcow. Jak okazało się, maluch miał
odpowiednie cechy charakteru i predyspozycje do
uprawiania tego sportu. Nikita potrafi świetnie
analizować grę, zmieniać zagrania, kombinuje
na korcie, by rywal nie mógł rozpracować jego
kolejnej zagrywki. Zawsze pomagała mu piąć
się w górę samodyscyplina. Wywalczył dużo
medali i odznaczeń zanim był zaproszony do
Mołdawskiej Akademii Tenisa w Kiszyniowie.
– Obecnie moim trenerem jest Egor
Semikin. Podoba mi się jego styl gry i zachowanie na korcie – mówi Nikita.
W 2015 roku młody tenisista wystartował
w Międzynarodowej Olimpiadzie „Trikolor”,
która jest organizowana co 4 lata dla przedstawicieli krajów, mających trzy kolory na
flagach państwowych. W tym turnieju uczestniczą młodzi sportowcy w wieku 11-19 lat.
W grze pojedynczej Nikita Sprincz pokonał
włoskiego tenisistę Raffaele Capiluppi (6:4,
6:3) i zdobył dla Mołdawii złoty medal.
Swietłana Szewczuk, Soroki

CIEKAWOSTKI
Na podwórzach i w parkach Kiszyniowa postawiono ponad 300 pojemników
na zużyte baterie. Ta akcja jest częścią kampanii rozpoczętej rok temu, która ma
na celu edukację społeczeństwa w kwestii segregowania odpadów. Działania
wspiera Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski, realizując program wspólnego
rozwoju – Polska Pomoc.
Od początku kampanii co miesiąc jest zbieranych około 200 kg baterii. Są one
potem transportowane do Francji w celu dalszej utylizacji. Niestety, nie wszyscy
obywatele Mołdawii rozumieją sens segregowania śmieci i często niszczą pojemniki.
Zużyte baterie mają metalowe elementy zawierające związki radioaktywne
i dlatego traktowane są jak odpady niebezpieczne. Z tego powodu nie powinny
być wyrzucane razem z innymi śmieciami, w przeciwnym razie stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i zanieczyszczają środowisko. Jedna wyrzucona na śmietnik bateria powoduje
skażenie 1m² gleby i 10 l wody. Z kolei, z tysiąca zużytych akumulatorów można uzyskać 190 kg
dobrej jakości metalu, który jest powtórnie wykorzystywany w przemyśle.
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ZAPRASZAMY DO MOŁDAWII
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Możemy z przekonaniem powiedzieć, że w każdym polonijnym środowisku jest zdolna
i utalentowana młodzież, której twórczość zawsze staramy się prezentować na naszych
łamach. Zapraszamy rodziców, nauczycieli, kierowników artystycznych, a przede
wszystkim – młodych Polonusów do udziału w naszej stałej rubryce „POZNAJCIE SIĘ”.

UCZYMY SIĘ POLSKIEGO

SMACZNEGO!
Piernik na święta Bożego Narodzenia jest tak samo istotny jak choinka czy kolędy. Bez piernika
święta nie będą prawdziwe. A z piernika można robić różne rzeczy... Jedną z najciekawszych,
dających wiele zabawy, śmiechu i satysfakcji jest oczywiście chatka z piernika. Pachnącą korzennie
chatkę najlepiej robić w towarzystwie własnych lub zaprzyjaźnionych dzieci – będzie weselej!

ĆWICZENIE / УПРАЖНЕНИЕ
Ojej!

...............................................................................

l 600 g mąki pszennej l 1 jajko
l 250 g margaryny l 250 g miodu naturalnego
l 150 g cukru l 30 g kakao l 1 łyżeczka sody
l przyprawa do piernika

2. To nie jest żaden kłopot.
...............................................................................
3. Nie mieliśmy żadnych kłopotów z dojazdem
do centrum miasta.
...............................................................................
4. Żadnych telefonów do ciebie nie było.
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...............................................................................
5. Żadne prośby nie pomogą!

PORÓWNAJ / СРАВНИ
		
только
		

– tylko
– dopiero
– zaledwe

...............................................................................

Это только начало.
To jest dopiero (zaledwie) początek.

6. W żadnym wypadku!

Они здесь живут только год.
[Oni] mieszkają tu zaledwie od roku.

...............................................................................
7. Za żadne skarby nie zgodzę się na to!
...............................................................................
8. W żaden sposób nie mogliśmy się do państwa
dodzwonić.
...............................................................................

Chatka z piernika

Я смогу вам позвонить только завтра.
Będzie mógł zadzwonić do pana dopiero jutro.
Он только что звонил.
On dopiero co telefonował.
Я еще ему не звонил, только сейчас собираюсь.
Jeszcze nie dzwoniłem do niego, dopiero teraz
mam zamiar.

NA WESOŁO
Wanda Chotomska

GILE
		
Przyleciały gile nawet nie wiem ile.
		
Przyleciały gile, a tu śniegu tyle!
Cała jarzębina śniegiem oblepiona…
– Co będziecie jadły?
– Nie kłopocz się o nas.
Znajdziemy pod śniegiem korale jarzębin,
A ty idź do domu, bo się tu przeziębisz!

LUKIER KRÓLEWSKI:
l 1 białko jaja l 1,5 szklanki cukru pudru
l 5 kropli soku z cytryny
Miód zagotować z margaryną i cukrem. Wystudzić
i wymieszać z jajkiem. Do przesianej mąki dodać
sodę, kakao, przyprawę do piernika, masę miodową
i wszystko razem zagnieść. Wstawić do lodówki na
ok. godzinę. Rozwałkować na grubość 6 mm na blacie
wysypanym mąką, wycinać ściany, dach i dekoracje.
Pieczemy ok. 15 min. w 180°C.
Z tej porcji udaje się zrobić domek o wymiarach:
16 x 14 x 17 cm, z dachem i dachówkami (ok. 150  szt.),
drzwiami, kominem, 2 choinkami, płotkiem i chodniczkiem.
Przygotować lukier królewski. Lukier ma być dość
gęsty, jeśli chcemy łączyć nim ściany i robić sople
lodu. Jedna porcja lukru zupełnie wystarczy, żeby
zrobić wszystkie dekoracje i zespolić ściany.

Uwaga! Przed położeniem dachu trzeba poczekać, aż ściany wyschną – inaczej mogą się rozjechać.
LUKIER KRÓLEWSKI. Białko oddzielić od żółtka,
przelać je do czystego, suchego naczynia, przykryć
folią spożywczą i pozostawić w lodówce na całą noc.
Dzięki temu białko się wzmocni. Ucierać wszystkie
składniki na lukier przez 10-20 minut na najniższych
obrotach miksera.
http://cupcakefactory.pl/

KLUB MĄDREJ SÓWKI
Spośród 9 dzieci, które przysłały prawidłowe rozwiązania krzyżówek i odpowiedzi
na wszystkie zagadki Mądrej Sówki w 2016 roku, została rozlosowana książka „Niezwykła podróż Tobiasza Stokrotki”. Nagrodę otrzymał uczeń Liceum im. M. Gogola
w Kiszyniowie ROMAN CZERNATYŃSKI. Gratulujemy!
Rozwiązanie krzyżówki z nr. 1-2/2016:
Słowo szukane: Kurczaczek.
Rozwiązanie krzyżówki z nr. 3-4/2016:
Słowo szukane: Wisła.
Rozwiązanie zagadek z nr. 5/2016:
1. Ojciec. 2. Ciocia. 3. Babcia. 4. Rodzina.
Rozwiązanie zagadki z nr. 6-7/2016:
1. Cukiernik.
Rozwiązanie zagadek z nr. 9/2016:
1. Kucharki. 2. Placek.
Rozwiązanie zagadek z nr. 10/2016:
1. Kot. 2. Pies. 3. Słoń
Rozwiązanie zagadki z nr. 11/2016:
1. Pingwin.
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1. Nie mamy żadnych problemów.
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Przetłumacz zdania na język rosyjski.
Переведите предложения на русский язык.

TEMAT Z OKŁADKI

TEMAT Z OKŁADKI
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W POLSCE: Boże Narodzenie to święta najbardziej oczekiwane i jedne z najważniejszych
w polskiej tradycji. Spędzamy je w gronie rodziny
i najbliższych przyjaciół.
W MOŁDAWII: Cechą wyróżniającą zimowe
święta w Mołdawii są dwukrotne obchody Bożego
Narodzenia: wg kalendarza gregoriańskiego –
25 grudnia i wg kalendarza juliańskiego – 7 stycznia.
Mimo to, że Mołdawia jest krajem prawosławnym,
coraz większa część ludności zaczyna świętować
Boże Narodzenie dwa razy. Z jednej strony, to ukłon
w stronę tradycji zachodnich, które szybko stają się
popularne w naszym kraju, a z drugiej – przestrzeganie zasady „dobrych tradycji nigdy za wiele”!

D

zień, w który przypada Boże
Narodzenie według nowego
kalendarza gregoriańskiego –
25 grudnia – jest w Mołdawii dniem
wolnym od pracy dopiero od 2009 roku,
kiedy to władze mołdawskie postanowiły
wprowadzić zmiany do kalendarza
kościelnego i dać obywatelom Mołdawii
dodatkową mozliwość do świętowania.
W POLSCE: Święta Bożego Narodzenia rozpoczyna Wigilia, która w Polsce na stałe weszła
do tradycji w XVIII w. W wielu krajach nie ma ona
takiego znaczenia jak u nas. Jednym z dawnych
zwyczajów przestrzeganych w tym dniu był zakaz
szycia, przędzenia i tkania.
Do kolacji wigilijnej zasiada się gdy zapadnie zmrok, w momencie pokazania się na niebie
pierwszej gwiazdy. Zaczyna się od podzielenia się
opłatkiem i złożenia sobie życzeń. Łamanie się
opłatkiem następuje po przeczytaniu Ewangelii
o Narodzeniu Pańskim.

S

lowo „wigilia” pochodzi z jezyka
lacinskiego i oznacza czuwanie.
To dzień poprzedzający inny
(zwykle świąteczny) dzień.

W MOŁDAWII: Na stole wigilijnym wszystkie
potrawy powinny być postne i nikt z domowników
nie może ich skosztować dopóki ksiądz nie pobłogosławi jedzenia. Tradycja przewiduje surowy post
w przeddzień Bożego Narodzenia i siada się do
stołu tylko po pojawieniu się na niebie pierwszej
gwiazdki, która przypomina o Gwieździe Betlejemskiej.
W POLSCE: W zależności od regionu i tradycji rodzinnych, podawane potrawy wigilijne są
różne, ale na wigilijnym stole powinny znaleźć
się wszystkie płody ziemi. Dań powinno być dwanaście. Każdego należy spróbować, co zapewni
szczęście przez cały rok i zagwarantuje, że nie
zabraknie któregoś podczas następnej wieczerzy
wigilijnej.
Do najczęściej podawanych potraw należą:
barszcz z uszkami (w niektórych regionach Polski
biały żur lub zupa grzybowa), ryby (przeważnie
karp), kapusta z grochem, pierogi z kapustą,
paszteciki z grzybami, kluski z makiem, cukrem
i miodem, kompot z suszonych owoców, kulebiak
i kutia (pochodzące z tradycji wschodniej).

W MOŁDAWII: Wielu mieszkańców mołdawskiej wsi pod koniec grudnia dokonuje świniobicia,
aby urządzić bogaty stół w pierwszy dzień Świąt
Bożego Narodzenia, na którym oprócz dania ze
świniny koniecznie muszą być gołąbki mołdawskie, studeneć, placynty, gotowane suszone śliwki
i czerwone wino. W każdym rogu stołu stawia się
po jednym kołaczu.

W MOŁDAWII: Na mołdawskiej wiosce jednym
z dawnych bożonarodzeniowych obyczajów jest tak
zwane „kolędowanie” – chodzenie wiejskiego duchownego z ikoną Narodzenia Pańskiego od domu
do domu. W taki sposób błogosławił wiernych, ich
domy i gospodarkę.

S

łowo „kolęda” wywodzi się od
słowa, jakim Rzymianie nazywali
początek każdego miesiąca:
„calendae”. Z upływem czasu kolędą
zwano już nie tylko pieśń na Boże
Narodzenie, ale także zwyczaj chodzenia
po domach z życzeniami świątecznonoworocznymi i odwiedzania przez
kapłana parafian w ich domach.

Większość mołdawskich kolęd zaczyna się
od słów „Steaua sus răsare / Wschodzi wysoko gwiazda”. W noc Bożego Narodzenia dzieci
i młodzież zbierały się w grupy i roznosiły radosną
wieść o Narodzeniu Jezusa. W gościnnych domach
dostawały obwarzanki, orzechy, jabłka i upieczone
wcześniej kołacze.
Na szczególną uwagę zasługują mołdawskie
tradycje i obyczaje związane właśnie z pieczeniem
kołaczy. Według starodawnego obyczaju gospodyni
z pierwszego ciasta zagniecionego w nowym roku
przygotowywała kołacze w kształcie niezamkniętej
ósemki, zwane „crăciunel” [kreciunel]. Uważano
je za symbol odrodzenia – i odnowienia, później
umieszczano kołacz na ścianie obok ikony, gdzie
pozostawał aż do wiosny. Następnie „crăciunel”
w
dawano bydłu, aby zapewnić mu zdrowie.
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Nasze korespondentki TATIANA ZALEWSKA (Zbąszynek, Polska) i MARINA KLIPA (Bielce,
Mołdawia) spróbowały porównać niektóre tradycje i obyczaje Świąt Bożego Narodzenia w obu krajach. Mimo to, że Polska jest krajem katolickim, a Mołdawia prawosławnym, sam okres świąteczny
przebiega podobnie. Jednak są też zwyczaje, które stały się lokalnymi tradycjami świątecznymi
sprawiającymi, że święta w tych zakątkach świata są jeszcze bardziej magiczne.

W POLSCE: Nieodłączną częścią wieczoru
wigilijnego było i jest wspólne śpiewanie kolęd –
pieśni opowiadających o narodzeniu Jezusa.
Należy podkreślić, że są dwa rodzaje pieśni
kolędowych. Pierwsze stanowią kolędy, których
treścią jest składanie noworocznych życzeń;
zwracano się w nich przeważnie bezpośrednio
do gospodarza. Te kolędy wywodzą się jeszcze
z dawnych pogańskich czasów. Związane są one
z obrzędami noworocznymi, mającymi zapewnić
dostatek plonów. Drugim rodzajem kolęd są pieśni,
których zasadniczym motywem jest treść religijna;
mówią one o św. Rodzinie, o narodzeniu Jezusa
itd. Teksty te przygotowywali księża, zakonnicy
i organiści. Kolędy o treści religijnej szybko przyjęły
się wśród szerokich kół społeczeństwa i z czasem
wyparły kolędy o treści wyłącznie świeckiej.
W każdym razie kolędy religijne zadomowiły
się już na stałe w obyczajowości i tradycji polskiej.
Trudno nawet wyobrazić sobie dzisiaj święta Bożego Narodzenia i Nowego Roku bez pięknych, jakże
wzruszających polskich kolęd.
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OBRZĘDY BOŻEGO NARODZENIA
w POLSCE i MOŁDAWII

Mołdawska kolęda 							

/ FOT: www.moldovenii.md
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W POLSCE: Kolędowanie w Polsce rozpoczyna się
w uroczystość św. Szczepana (26 grudnia) i trwa do Trzech
Króli (6 stycznia), w tym czasie po domach chodzą kolędnicy
z gwiazdą lub szopką, składając życzenia.

JUTRZENKA
Pismo Polaków w Mołdawii
nr 12 (202) grudzień 2016 r.
Miesięcznik ukazuje się
od listopada 1996 r.
Zarejestrowano 2 maja 2007 r.
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Republiki Mołdawii
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W MOŁDAWII: U nas gwiazda również jest ważnym atrybutem świątecznym. Jest ona symbolem Gwiazdy Betlejemskiej,
która wskazywała Trzem Królom drogę do miejsca narodzenia
Jezusa. Z gwiazdą na wioskach chodzą przeważnie dzieci od
7 do 14 lat.
W POLSCE: Po wieczerzy wigilijnej całe rodziny udają się
na Pasterkę, czyli mszę świętą odprawianą o północy z 24 na
25 grudnia. Upamiętnia ona oczekiwanie i modlitwę pasterzy
zmierzających do Betlejem. Według tradycji co najmniej jedna
osoba z każdej rodziny musiała wziąć udział w uroczystej mszy.
W MOŁDAWII: Boże Narodzenie to przede wszystkim
święto religijne i wielu Mołdawian zarówno po wsiach jak
i w miastach idą na liturgię do cerkwi. Inni odwiedzają bliskich
i przyjaciół, tych, którzy chorują lub są w podeszłym wieku.
Trzeba dodać, że Nowy Rok w Mołdawii jest świętowany
bardziej uroczyście od Bożego Narodzenia. A jeśli wziąć pod
uwagę, że Nowy Rok też jest obchodzony dwa razy – 31 grudnia
i 13 stycznia (nazywają go Starym Nowym Rokiem), to można
zrozumieć, dlaczego Mołdawianie tak lubią zimowe święta!
Ilustrację na okładce autorstwa Simiona Zamșy drukujemy za zgodą
autora i kiszyniowskiego wydawnictwa „Litera”
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