TRADYCJE ZNANE I TE ZAPOMNIANE

1 marca w Mołdawii i Rumunii (ale też w kilku innych
krajach, np. w Bułgarii, Albanii i części Ukrainy) obchodzone jest święto symbolizujące nadejście wiosny – Mărțișor.
Nazwa ta wywodzi się de facto od nazwy miesiąca mărție
w języku rumuńskim i oznacza marzec.
Już dwa tygodnie przed pierwszym marca w centrum mołdawskich miast pojawiają się stragany wypełnione świątecznymi ozdóbkami. Jeden obok drugiego. Są dosłownie na każdym
kroku! To jednak nie spóźnione walentynki, a coś głębszego
i piękniejszego – tradycja, sięgająca wieków. Mărțișor.
Zwykle są to zawieszki w biało-czerwonych barwach.
Kolory te oznaczają nowe życie, czystość, nadzieję i miłość.
Turystów zaskakuje atmosfera panująca w Mołdawii
w pierwszym dniu marca. Mołdawianie składają sobie życzenia, pozdrawiają się nawzajem (czynią to również osoby nie
znające się) i wręczają sobie ozdoby wykonane ze splecionych
sznurków. Podczas wręczania sobie przypinek wypowiadają
słowa: „Żyj i rozkwitaj, jak kwiat jabłoni w sercu wiosny”.
Ozdóbki nosi się na sercu przez cały marzec, ostatniego dnia
marca należy powiesić je na gałęzi drzewka owocowego, aby
dostatek i szczęście towarzyszyły nam cały rok.
Tak więc poznajmy legendę o mărțișoru:

Pierwszego marca piękna wiosna wyszła na
skraj lasu, rozejrzała się i zobaczyła próbujący przebić się przez śnieg przebiśnieg. Podbiegła więc aby
mu pomóc i zaczęła odgarniać śnieg. Nie spodobało
się to zimie, która natychmiast zaczęła wiać wiatrem i sypać śniegiem, aby zgładzić przebiśnieg.
Jednakże wiosna ochroniła kwiatek w swojej dłoni.
Zraniła dłoń i kropla ciepłej krwi spadła na kwiatek.
Dzięki temu przebiśnieg przemienił swój kolor na
biało-czerwony. W ten sposób wiosna pokonała
zimę.
Dodatkowo świętu Mărțișor w Mołdawii towarzyszy też
Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Mărțișor”, który z roku
na rok przyciąga coraz więcej gości. Trwa od 1 do 10 marca.
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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.
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21 marca w wielu polskich miastach i miasteczkach można zobaczyć grupy dzieci, które wraz ze
swoimi nauczycielami udają się w kierunku rzeki,
jeziora lub stawu, aby topić Marzannę. Tradycja ta
obecnie jest traktowana jako atrakcja dla dzieci,
kiedyś, w zamierzchłych czasach, związana była
z pogańskimi obrzędami. Jan Długosz jako pierwszy pisał o tym w XVI wieku. Według niego, rytuał
ten rozpoczęło niszczenie pogańskich bogów,
zgodnie z instrukcjami Mieszka, jako znak przyjęcia religii chrześcijańskiej.
Kobiety i dzieci przygotowywały słomianą
kukłę, owijały białym płótnem, zdobiły wstążkami
i koralami. Kukła ta symbolizowała zimę i śmierć.
Uosabiała wszystkie nieszczęścia, nie tylko choroby. Aby wyzbyć się całego nieszczęścia, kukłę
topiono bądź palono.
Tradycja nakazywała, aby dziecięcy orszak,
z Marzanną i zielonymi gałązkami jałowca w dłoniach, obszedł wszystkie domy we wsi. Po drodze
podtapiano Marzannę w napotkanych sadzawkach
czy strumykach. Wieczorem kukłę przejmowała
młodzież. W świetle zapalonych gałązek jałowca wyprowadzano Marzannę ze wsi, podpalano
i wrzucano do wody.
Z topieniem Marzanny związane są różne przesądy: nie wolno dotknąć pływającej

W

ije się, a jeszcze wygraża.
Marzanna nie oddaje łatwo
władzy. Mści się sypiąc
z daleka śnieżycą. Dąsy
odchodzonej wystarczą nieraz,
by zniszczyć zasiewy. Północne
wiatry, zwane wycinkami marcowymi,
tną oziminy jak nożem. Trudno.
Walka jest walką, ofiary muszą być,
a zwycięstwo w tym wypadku

МАЖАННА

Десятиметровое соломенное чучело – Мажанну –
бросают в реку в городке Езежаны, Польша, 2014
			
/ Фот. Яцек Сверчинский
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юди охотно прощаются с хмурой зимой и радуются приходу весны. Суровые морозы и снегопады наконецто уходят в забвение, а вся природа пробуждается к жизни. 21 марта, в первый день астрономической весны, в Польше традиционно топят
Мажанну – чучело, символизирующее зиму.
21 марта во многих польских городах и селах
можно увидеть группы детей, идущих вместе со
своими учителями к реке, озеру или пруду, чтобы
утопить Мажанну. В наше время эта традиция скорее является своеобразным детским праздником,
но когда-то, в древние времена, она была связана
с языческими обрядами. Польский летописец Ян
Длугош, одним из первых описавший этот обряд
в XVI веке, утверждал, что начало ему положил
указ Мешко I – уничтожать языческих богов в знак
принятия христианства.
Женщины и дети делали соломенное чучело,
обвивали его белым полотном, украшали лентами
и бусами. Оно символизировало зиму и смерть,
воплощало в себе всевозможные несчастья
и болезни, и для того, чтобы избавиться от них,
чучело топили или сжигали.
Согласно традиции, свита Мажанны, состоящая из детей, несущих ветви можжевельника, обходила все дома в селе. Если по пути попадались
садки или ручейки, то Мажанну старательно в них
мочили. Вечером чучело переходило к молодежи.
В свете огня подожженных ветвей можжевельника
Мажанну выносили из села, поджигали и бросали
в воду.
С утоплением Мажанны связаны суеверия:
нельзя было касаться плывущего в воде чучела,
z góry przesądzone. Zaciekłe wysiłki
Marzanny nie wstrzymają gwałtownego
tętna życia, szybkiego krążenia
soków w słojach drzew, w krwi ludzi
i zwierząt; nie ostudzą rozsianych
niewidzialnie drożdży. Już ciepły
wiosenny wiatr ociera zimę miękkimi
skrzydłami. Powietrze upaja jak wino,
roznosi młodych, szkodzi starym.
Z. Kossak, „Rok Polski”,
Warszawa 1974

w wodzie kukły, obejrzenie się za siebie w drodze
powrotnej może spowodować chorobę, a potknięcie i upadek –śmierć w ciągu najbliższego roku.
Z czasem topienie Marzanny straciło swój
początkowy magiczny urok i zmieniło się w pewnym sensie w wesołą zabawę, która pozostała
w Polsce przez długi czas jako odpowiedni sposób
powitania pierwszego dnia wiosny.
U wschodnich sąsiadów – na terenie Rosji,
Białorusi oraz Ukrainy – jeszcze w dawnych
czasach obchodzone było święto zwane Maslenica (często też nazywane jest prawosławnymi
ostatkami – „Jutrzenka” 2/2017). Uroczystości te,
związane podobnie jak i polskie topienie marzanny, z pożegnaniem zimy i przywitaniem wiosny,
sięgają jeszcze pogańskiej Rusi.
Pierwotnie Maslenica obchodzona była 21 marca, współcześnie przypada na siedem tygodni
przed Wielkanocą. Kościół prawosławny przyjął ją
jako święto religijne.
W czasie tego radosnego tygodnia odbywają
się wesołe zabawy i tańce w korowodzie wokół
ogniska. Nieodzownym elementem świętowania
jest jedzenie tradycyjnych blin, które symbolizują
słońce i wiosnę. Wierzono, że razem z okrągłymi
rumianymi plackami zjada się cząstkę ciepła i potęgi słońca. W ostatnim dniu tygodnia następuje
uroczyste spalenie marzanny – wielkiej słomianej
kukły.

возвращаясь в село, нельзя было оборачиваться –
это могло навлечь болезнь, а если споткнешься
и упадешь – то настигнет смерть в течение года.
Со временем традиция утопления Мажанны
потеряла свой первоначальный магический смысл
и превратилось в своеобразную веселую забаву,
которой в Польше отмечают первый день астрономической весны.
У восточных соседей – на территории России,
Белоруссии и Украины – с давних пор праздновалась Масленица (называемая также православными последками – см. «Jutrzenka» 2/2017).
Подобно польской традиции утопления Мажанны,
празднование Масленицы связано с проводами
зимы и встречей весны и коренится в обычаях
языческой Руси.
Первоначально Масленица отмечалась 21 марта, в наши дни ее начинают праздновать за семь
недель до Пасхи. Православная церковь признала
Масленицу религиозным праздником.
Во время этой радостной недели проходят
веселые гулянья и хороводы вокруг огня. Обязательным элементом празднования являются
блины, которые символизируют солнце и весну.
Согласно верованиям, вместе с круглыми румяными блинами съедается часть тепла и силы солнца.
В последний день недели наступает праздничное
сжигание Масленицы – большого соломенного
чучела.

Opracowała Ałła Klimowicz

Перевод на русский язык: Алла Климович
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udzie z chęcią żegnają ponurą zimę
i cieszą się nadejściem wiosny. Srogie mrozy i opady śniegu wreszcie
odchodzą w zapomnienie, a cała przyroda budzi się do życia. 21 marca czyli pierwszego dnia
kalendarzowej wiosny utarł się w Polsce zwyczaj topienia Marzanny, symbolizującej zimę.

10-metrowa słomiana kukła Marzanna rzucana
do rzeki w miasteczku Jezierzany (Polska), 2014
			
/ Fot. Jacek Świerczyński
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MARZANNA
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WIADOMOŚCI

TEMAT Z OKŁADKI

KONKURS „MĂRȚIȘORUL POLONEZ” ROZSTRZYGNIĘTY

ARCHEOLODZY ODKRYLI W MOŁDAWII
DOM SPRZED 7 TYS. LAT

Biało-czerwone barwy mărțișora są takie same jak kolory polskiej flagi. Przypadkowe
podobieństwo kolorystyczne marcowych ozdób do polskich barw narodowych stało się okazją do ciekawego konkursu przeprowadzonego przez Instytut Polski w Bukareszcie. Chodzi
o zaprojektowanie wiosennej zawieszki, nawiązującej do polskiej kultury lub tradycji, związanej
z przyjściem wiosny.
W 2017 roku po raz drugi Instytut Polski w Bukareszcie ogłosił konkurs na „polskiego mărțișora” –
symbol wiosny, którym zgodnie z rumuńską i mołdawską tradycją 1 marca ludzie obdarowują się
między sobą.
W tym roku projektanci z Rumunii i Mołdawii
nadesłali na konkurs 28 projektów. Spośród nich
pięcioosobowe jury wybrało trzy najlepsze – oryginalne, nawiązujące do polskiej kultury i tradycji,
a także możliwe do wykonania przed 1 marca.
Członkami jury byli: dr. Carmen Apetrei, dziekan
Wydziału Grafiki Państwowego Uniwersytetu Sztuk
w Bukareszcie, Elis Popescu – redaktor popularnego
magazynu o wzornictwie Designist.ro, Mădălina Teller – designer, właścicielka firmy deceramica.ro oraz
Agnieszka Skieterska i Paweł Rutkowski z Instytutu
Polskiego w Bukareszcie.
Jury nagrodziło następujących autorów:
I nagroda o wartości 500 euro – Dumitrița
Ghenciu za projekt, który zadaniem członków jury
jest różnorodny, oryginalny, inspirowany polską kulturą ludową oraz dokładnie opracowany technicznie.
II nagroda o wartości 200 euro – LuminițaCristina Alil za projekt, który zadaniem członków jury
łączy prostotę z jakością wykonania, jest dokładny
graficznie i może być wykonany z różnym budżetem.
III nagroda o wartości 100 euro – Ileana Horoba-Danci za projekt, który zadaniem członków
jury jest kreatywny i cechuje się zharmonizowanym
doborem materiałów i kolorystyki.

Jury postanowiło przyznać także wyróżnienie
w postaci nagrody rzeczowej Andrze Elenie Apostolescu i Irinie Alexandrze Ferche, za przemyślany
koncept nawiązujący do historii i duży ładunek
emocjonalny, który niesie ich praca.
– Mărțișor, który nie jest w Polsce znany, to
drobny przedmiot, ale zaprojektowanie oryginalnego wymaga dużej kreatywności i pomysłowości –
tłumaczy Agnieszka Skieterska, dyrektor Instytutu
Polskiego w Bukareszcie. – Wybierając najlepsze
projekty, kierowaliśmy się ich oryginalnością i jakością wykonania. Bardzo ważne było także dla nas
to, czy mărțișor faktycznie nawiązywał do kultury
lub tradycji polskiej. Niektóre projekty były bardzo
ciekawe, ale nie mogliśmy ich nagrodzić, gdyż nie
były dopracowane. Ich autorów zachęcam gorąco
do wzięcia udziału w następnych edycjach konkursu, które planujemy w przyszłości – dodaje.
Zwycięski projekt został wyprodukowany i był
wręczany w marcu tego roku przyjaciołom Instytutu Polskiego z Bukaresztu. Mărțișory, które zajęły
drugie i trzecie miejsce także mają szansę być
wyprodukowane w kolejnych latach.
Na okładce „Jutrzenki” przedstawiono polskiego mărțișora autorstwa Iriny i Piotra Bzdurów
w wykonaniu firmy Odi. Projekt był jednym z trzech
nagrodzonych w pierwszej edycji konkursu Instytutu
Polskiego zorganizowanej w 2014 roku.
źródło: http://www.culturapoloneza.ro

Widok na miejsce wykopalisk / fot. M. Dębiec

wypełniane były plecionką i oblepiane gliną. Domy
zwieńczone były dwuspadowym dachem. Naukowcy uważają, że część konstrukcji była specjalnie
wydzielona dla zwierząt hodowlanych.
– Najczęściej po obu stronach domów odkrywane są jamy, z których pobierano glinę do wylepiania
ścian. Następnie doły te służyły do różnych celów –
jako śmietniska, paleniska czy jamy, w których chowano zmarłych – wylicza dr Dębiec.
Wzdłuż jednej z krawędzi domostwa badanego w miejscowości Nicolaevca, właśnie w jednej
z takich jam, archeolodzy odkryli szczątki zwierzęce,
prawdopodobnie krowy. Archeolodzy uważają, że nie
były to po prostu śmieci, ale celowo złożony depozyt,
być może związany ze sferą wierzeń.
Naukowcy nie znają jeszcze dokładnych wymiarów mołdawskiego „długiego domu”. Przypuszczają,
że może on mierzyć ponad 20 długości i ok. 6-7 m
szerokości.
W tym roku w drugiej połowie marca archeolodzy
planują też poznać jego szczegółowe rozplanowanie, tak aby móc odpowiedzieć na pytanie, do czego
służyły jego poszczególne części.
Międzynarodowy zespół wytypował na terenie
Mołdawii dwa kolejne miejsca, gdzie pod ziemią
mogą się kryć podobne konstrukcje sprzed tysiącleci. Swoje przypuszczenia opierają oni o wcześniejsze badania geofizyczne, które pozwalały zajrzeć
pod powierzchnię ziemi bez wbijania łopaty. W taki
sam sposób odkryli wspomniane wyżej domostwo.
PAP – Szymon Zdziebłowski

7

6

Jutrzenka 3/2017

Projekt, którego autorem jest Dumitrița Ghenciu,
nawiązuje do tradycyjnych łowickich wycinanek (2017)

Projekt Radu
Alexandru Lazăr
łączy tradycję
związane z przyjściem
wiosny – mărțișor
i polskie topienie
Marzanny (2014)

– To ważne odkrycie, bo mamy ostatecznie
dowód na to, że przedstawiciele społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej, którzy zamieszkiwali
olbrzymie połacie Europy – od Basenu Paryskiego
na zachodzie po Kijów na wschodzie, również na
południowo-wschodnich rubieżach wznosili typowe dla siebie domostwa – mówi dr Maciej Dębiec
z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
i Uniwersytetu w Regensburgu, który kierował wykopaliskami w miejscowości Nicolaevca wspólnie ze
Stanislavem Terną z Wyższą Szkołą Antropologiczną
w Kiszyniowie.
Na sąsiadującym z Mołdawią terytorium Ukrainy
odkryto dotychczas niewiele podobnych pozostałości
po domach, w Rumunii – nadal żadnych, dlatego
znalezisko w Mołdawii jest bardzo istotne dla naukowców.
Od ok. 7 tys. lat p.n.e. na terytorium Europy
zaczęła rozpowszechniać się z Bliskiego Wschodu
znajomość hodowli i uprawy roli – była to olbrzymia
zmiana kulturowa i społeczna. W efekcie ludzie
porzucali mobilny tryb życia i osiadali. W nowej
sytuacji bardzo ważne było posiadanie trwałego
i bezpiecznego miejsca do mieszkania. W dużej
części Europy takimi miejscami stały się od ok.
5,5 tys. lat p.n.e., bardzo podobne do siebie, liczące
ponad 20 m długości domostwa wiązane ze społecznością określaną przez archeologów mianem
kultury ceramiki wstęgowej rytej.
Jak opowiada dr Dębiec, domy te były budowane w oparciu o konstrukcję słupową, drewniane
pale wbite w podłoże. Tak ograniczone przestrzenie
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Ponad dwadzieścia metrów długości mogą mieć relikty drewnianego domu sprzed ok. 7 tys. lat,
odkryte przez międzynarodowy zespół naukowców niedaleko miasta Bielce w Mołdawii. To pierwszy
znany tzw. „długi dom” odkryty w tym kraju.

MOC POLSKIEJ WSPÓLNOTY

MOC POLSKIEJ WSPÓLNOTY
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– Wśród Polaków w Mołdawii jest ogromne
zapotrzebowanie na polską literaturę. Dlatego
bardzo dziękuję za tę ważną inicjatywę – mówiła
Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego.
Agata Binkowska razem z asystentem marszałka Robertem Biernackim, głównym bibliotekarzem
WBP w Kielcach Jadwigą Zielińską oraz studentami
z Mołdawii i Naddniestrza: Marią Bereziuk i Rusłanem Misakiem 23 marca oficjalnie przekazali książki.
– Blisko 50 nowych publikacji zasili księgozbiór
Biblioteki Polskiej im. Adama Mickiewicza w Kiszyniowie, który liczy około 1500 pozycji. Biblioteka potrzebuje przede wszystkim nowych książek. Wśród
publikacji znajduje się twórczość polskich pisarzy
oraz tych związanych z województwem świętokrzyskim. Są także słowniki, baśnie, bajki, opracowania,
czy książki pokazujące polską przyrodę i historię –
mówiła Jadwiga Zielińska, główny bibliotekarz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach.
Wśród książek znajdują się między innymi:
„Ferdydurke, pisma zebrane” Witolda Gombrowicza, „Kamień na kamieniu” Wiesława Myśliwskiego,
„Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza i „Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego.

– Biblioteka Polska w Kiszyniowie liczy prawie
4 tysiące czytelników, z czego 700 to Polacy – mówił
asystent marszałka województwa świętokrzyskiego
Robert Biernacki.
Maria Bereziuk, studentka z miasta Bielce
w Mołdawii i Rusłan Misak, student z Naddniestrza
dziękowali za tę akcję, podkreślając, że biblioteka
w Kiszyniowie nie ma środków na zakup nowych
książek, które się bardzo przydają, ponieważ sporo
młodzieży chce studiować w Polsce.
Książki przekazano w ramach inicjatywy „Świętokrzyskie Polakom w Mołdawii”. Zostaną one przewiezione samochodem Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego do Krakowa,
a stamtąd rejsowym autobusem pasażerskim do
Kiszyniowa.
źródło: www.sejmik.kielce.pl

W ramach inicjatywy „Świętokrzyskie
Polakom w Mołdawii” zorganizowano wiele akcji, mających na celu pomoc Polonii:
przekazano jednorazowy sprzęt medyczny, przekazano sprzęt medyczny ŚCO
w Kielcach, podarowano książki i pomoce
szkolne.

Od lewej: Rusłan Misak, Agata Binkowska, Maria Bereziuk, Jadwiga Zielińska, Robert Biernacki

NOTATKI Z PODRÓŻY DO TYRNOWA
ЗАМЕТКИ О ПУТЕШЕСТВИИ В ТЫРНОВО
Wróciliśmy z Tyrnowa. Ponownie. Będąc tam
we wrześniu, nie wiedzieliśmy jeszcze czy będzie
to jednorazowa przygoda, którą będziemy miło
wspominać po latach. Coś w środku podpowiadało
nam jednak, że jeszcze tu wrócimy. Gdy nadarzyła
się okazja, nie zastanawialiśmy się długo. Zsynchronizowaliśmy nasze prywatne harmonogramy,
spakowaliśmy rzeczy i pełni optymizmu ruszyliśmy
w drogę.
Bogatsi w doświadczenie i lepiej przygotowani,
wiedzieliśmy czego się spodziewać. Ogromnego
zainteresowania. Niemniej i tym razem przeżyliśmy niemałe zaskoczenie. Chętnych do nauki było
jeszcze więcej. Na zajęcia przychodziły także takie

Мы вернулись из Тырнова. Снова. Еще
в сентябре, уезжая оттуда, мы не знали, будет
ли продолжение у этого приключения, которое
собирались с удовольствием вспоминать спустя
годы. Но что-то внутри нам подсказывало, что
мы вернемся в Тырново. И когда представилась
такая возможность, ни минуты не раздумывая,
мы сверили наши расписания, упаковали вещи
и, полные оптимизма, отправились в путь.
Уже более опытные и лучше подготовленные, мы знали, чего ожидать. Огромной заинтересованности. Но все же и в этот раз были поражены – желающих учиться стало еще больше!
На занятия приходили даже дети, у которых нет

W naszych zajęciach uczestniczyła blisko
setka dzieci
В занятиях участвовала почти сотня детей
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Blisko 50 nowych książek polskich autorów, w tym pisarzy związanych z województwem świętokrzyskim trafi do zbiorów Biblioteki Polskiej im. Adama Mickiewicza w Kiszyniowie. Publikacje
w ramach akcji „Świętokrzyskie Polakom w Mołdawii” przekazała Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.

Autor tego tekstu, DANIEL BEREZIŃSKI, wraz z dwójką przyjaciół – Joanną Kijak i Emilią Polak – brał
udział we wrześniu 2016 r. w Szkole Językowej we wsi Tyrnowo na południu Mołdawii, organizowanej przez
Kamilę Kwiatkowską, lektorkę na Uniwersytecie Państwowym w Kiszyniowie. Wydarzenie to było opisywane w nr. 11/2016 naszego czasopisma. Ogrom pozytywnych wrażeń sprawił, że polscy woluntariusze
postanowili odwiedzić Mołdawię raz jeszcze. Pani Kamila skoordynowała projekt, w związku z czym młodzi
poloniści ponownie pojawili się w tej miejscowości, ucząc lokalną społeczność języka, przybliżając polską
kulturę i historię. Proponujemy czytelnikom bardzo osobistą relację z tego wyjazdu, która jest napisana
przede wszystkim dlatego, by wiedza o Tyrnowie nie słabła, zwłaszcza w tak ważnych początkowych latach
działalności polonijnej w tym miejscu.
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польских корней. Но это не означало, что нас
воспринимали только как отдушину от повседневности. Все дети с неподдельным интересом
учили польский язык, моментально впитывая
каждую новую порцию знаний о Польше.
Мы решили проводить занятия в трех возрастных группах: 7-8 лет, 9-12 лет и 13-16 лет.
В каждой из них было около 30 человек – итого
около сотни желающих учиться... «Желающих»
в данном случае ключевое слово, так как учились они в свое свободное время. Несмотря
на неподходящую погоду – были дни, когда
температура опускалась ниже десяти градусов
по Цельсию – класс всегда был полон. Нередко
дети приходили на час раньше и терпеливо
ждали начала занятий, а по окончании урока
просили его продолжить.
Занятия мы адаптировали к возрасту наших
учеников. Самых младших учили основным
фразам приветствия и знакомства, словам,
обозначающим цвета или названия животных,
но прежде всего – играм и песням, которые
знают их сверстники в Польше. Маленьким
ученикам особенно понравилась песня «Старый медведь крепко спит». С детьми постарше
мы изучали основы польской грамматики, применяя при этом формы обучения с использованием различного рода образовательных игр.
Старшей группе было предложено еще
более углубленное изучение польского языка. Нас очень радовали большая активность
учеников, их постоянные расспросы о новых
словах и самостоятельное выполнение домашнего задания. Мы с гордостью обнаружили, что наши первые сентябрьские
уроки, которые начались с изучения
польского алфавита и таких простейших фраз как «добрый день»,

Pożegnanie z najstarszą grupą. Nie ma łez, bo liczymy na kolejne spotkanie
Прощание со старшей группой. Слез нет, потому что надеемся на следующую встречу

Wieczorami uczyliśmy się polskich pieśni w miejscowym Domu Kultury
Вечерами разучивались польские песни в местном Доме культуры

we wrześniu, pierwsze zajęcia zaczynaliśmy od nauki polskiego alfabetu i zwrotów typu „dzień dobry”,
a obecnie byliśmy w stanie rozwiązywać pewne zadania gramatyczne i przeprowadzać proste dialogi.
Każde świadome użycie zdania po polsku sprawiało,
że widzieliśmy sens w tym co robimy.
Koniec lekcji wcale nie oznaczał dla nas czasu
wolnego. Wieczorami spotykaliśmy się w domu
kultury, by nauczyć członków lokalnego zespołu
muzycznego tradycyjnych polskich pieśni. Mimo
ogromu pracy nie czuliśmy zmęczenia. Wszystko
dzięki wielkiej życzliwości mieszkańców Tyrnowo,
przygotowywanym przez nich mołdawskim specjałom i niesamowitej gościnności. W tym miejscu
szczególne uściski i podziękowania dla Pani Ani
Popovici-Kosteckiej, która ponownie przyjęła nas
do siebie.
Mówi się, że dom twój jest tam gdzie twoje serce. Z pewnością fragmenty naszych serc zostały
już z Tyrnowie, a tym samym stała się ona dla nas
kolejnym domem. Szczerze liczmy, że to, co zostało
zapoczątkowane, nie pójdzie na marne i przyczyni
się do powrotu jej mieszkańców do korzeni. Tyrnowo zasługuje na to. Jeszcze tu wrócimy.

не забыты, и теперь наши ученики могут самостоятельно выполнять различные грамматические упражнения и вести простейшие диалоги.
Каждое осознанно составленное предложение
на польском языке наполняло смыслом нашу
работу.
Конец урока совсем не означал, что можно
отдохнуть. По вечерам мы встречались в Доме
культуры с членами местного фольклорного
ансамбля и разучивали польские народные
песни. Несмотря на такой объем работы, мы не
чувствовали усталости. И это только благодаря
доброжелательности и необыкновенному гостеприимству жителей Тырнова, угощавших нас
молдавскими деликатесами. Здесь хотим особо
поблагодарить г-жу Анну Попович-Костецкую,
у которой мы дважды гостили.
Говорят, что твой дом там, где твое сердце.
Несомненно, частички наших сердец остались
в Тырнове, а значит стало оно для нас еще
одним домом. Искренне надеемся, что начатое
нами не пропадет, а поможет жителям села
вернуться к своим корням. Тырново этого заслуживает. А мы сюда вернемся.

Daniel Bereziński, Lublin

Даниэль Березинский, Люблин
Перевод на русский язык: Алла Климович

W imieniu wszystkich dzieci i rodziców Towarzystwa Polaków wsi Tyrnowa składam podziękowania
młodym lektorom z Polski – wolontariuszom Danielowi Berezińskiemu, Joannie Kijak i Emilii Polak – za
odwagę i chęć, aby po raz drugi przyjechać do nas
z tak szlachetną misją.
Szczególne dziękujemy koordynatorowi projektu Kamili Kwiatkowskiej, która zrobiła wszystko, co
możliwe, aby ten projekt był kontynuowany!

От имени всех детей и родителей Польской
общины села Тырново хочу поблагодарить молодых преподавателей из Польши – волонтеров
Даниэля Березинского, Иоанну Кияк и Эмилию
Поляк за отвагу и желание во второй раз приехать
к нам со столь благородной миссией.
И конечно же, огромное спасибо координатору
проекта Камиле Квятковской, которая сделала все
возможное, чтобы этот проект имел продолжение!

Anna Popovici-Kostecka,
Towarzystwo Polaków wsi Tyrnowa

Анна Попович-Костецкая,
Общество поляков села Тырново
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dzieci, które nie posiadały polskich korzeni. Nie
oznaczało to jednak, że traktowały nas tylko jako
formę odskoczni od codzienności. Były realnie zainteresowane nauką języka i żywo chłonęły każdą
cząstkę wiedzy poświęconą Polsce.
Ostatecznie zajęcia prowadziliśmy w trzech
grupach wiekowych, 7-8 lat, 9-12 lat i 13-16 lat.
Do każdej z nich należało prawie trzydzieści osób,
co dawało około setki chętnych do nauki uczniów.
Chętnych jest tutaj słowem kluczowym, ponieważ
spotkania prowadziliśmy w czasie dla nich wolnym.
Mimo wyjątkowo niesprzyjającej zimowej pogody,
bywały dni gdy temperatura spadała poniżej dziesięciu stopni Celsjusza, zawsze mieliśmy pełną
salę. Często dzieci przychodziły godzinę wcześniej
i czekały, aż do nich przyjdziemy, a prośby o przedłużenie lekcji stały się normą.
Sposób prowadzenia zajęć dostosowywaliśmy
do wieku naszych uczniów. Najmłodszych nauczyliśmy podstawowych zwrotów grzecznościowych,
pojęć, takich jak kolory czy nazwy zwierząt i przede
wszystkim gier i piosenek jakie znają ich rówieśnicy
w Polsce. Szczególnie upodobali sobie śpiewanie
„Stary niedźwiedź mocno śpi”. Starszym dzieciom
wprowadzaliśmy odpowiednio więcej kwestii językowych, zachowując jednocześnie formę nauki
przez zabawę, wykorzystując różnego rodzaju gry
edukacyjne.
W ostatniej grupie największy nacisk położyliśmy
na naukę języka polskiego. Ogromne zaangażowanie uczniów, ciągłe dopytywanie o nowe słowa,
samodzielna praca
w domu, dawały
nam satysfakcję.
Ogromną dumą
napawa fakt,
iż gdy przyjeżdżaliśmy

MOC POLSKIEJ WSPÓLNOTY
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WIOSENNE SPOTKANIE
W GAGAUZJI

KRÓTKA HISTORIA ŚWIĘTA MĘŻCZYZN.
W Polsce przyjęło się, że Dzień Mężczyzn obchodzono 10 marca, ponieważ tego dnia w Kościele
katolickim wspomina się 40 Świętych Męczenników
z Sebasty. Byli to żołnierze XII legionu rzymskiego
zwanego Błyskawicą, żyjący w 4 wieku naszej ery,
których cesarz Licyniusz, władca wschodniego
Cesarstwa Rzymskiego, próbował siłą zmusić do
porzucenia chrześcijaństwa. Żołnierze ci nawet
w obliczu pewnej śmierci nie porzucili swojej wiary
i zostali w ten sposób męczennikami i świętymi
Kościoła katolickiego.

Na świecie jednak tradycja ta nie jest łączona
z Dniem Mężczyzn. Zamiast tego święto obchodzone jest od roku 1999 w dniu wskazanym przez ONZ
– 19 listopada. Wiele krajów jednak, podobnie jak
Polska, obchodzi to święto w innym dniu. Przykładowo w Rosji nieoficjalnie Dzień Mężczyzn przypada
23 lutego, a w Rumunii – 9 marca.
Z roku na rok Stowarzyszenie Polaków Gagauzji
świętuje Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn w jednym
z dni, przypadających na 8, 9 lub 10 marca. Tegoroczne spotkanie okolicznościowe zgromadziło
sporą liczbę Polonusów, ponieważ było okazją do
miłego spędzenia czasu przy muzyce, poezji i wykwintnym poczęstunku. Salę pięknie udekorowano
mołdawskimi symbolami wiosny – biało-czerwonymi
mărțișorami w postaci chłopca i dziewczynki.
Najmłodsze dzieci z dużym entuzjazmem brały
udział w koncercie. Przedszkolaki z grupy prowadzonej przez nauczycielkę języka polskiego panią
Annę Cerazy przygotowały polską piosenkę i taniec
w podziękowaniu za miłość, troskę i opiekę, którą
każdego dnia okazują im rodzice. Mali artyści na
czele z czteroletnią solistką Wiktorią Topal podbili
serca publiczności.

Członkowie stowarzyszenia przygotowali
wspaniały, rozbudowany o niespodzianki program:
młodzież recytowała wiersze i śpiewała piosenki,
oprócz tego zaprezentowała dwa spektakle teatru
cieni. Pokaz, po raz pierwszy wykonywany w tej
formie, wywarł na obecnych spore wrażenie.
Wiosennemu spotkaniu w Komracie towarzyszył
występ utalentowanej młodzieży ze Szkoły Muzycznej, przygotowany przez pedagogów muzycznych
Marię i Jurija Taranienko. Ich uczniowie wykonali
piosenki w języku włoskim i rosyjskim.
Wystąpił również zespół taneczny „Polacy
Budżaka”, działający przy stowarzyszeniu. Dziewczęta
i chłopcy swą ekspresję

ruchową i zamiłowanie do tańca rozwijają poprzez
tańce ludowe z różnych regionów Polski oraz innych
krajów. Oczywiście, najwięcej emocji i wrażeń przynosi prezentacja opracowanych na próbach tańców
i kontakt z publicznością. Na tym spotkaniu „Polacy
Budżaka” zaprezentowali rosyjski kadryl. To była
wspaniała niespodzianka dla choreografa pani Mariny Wolewicz-Garczu, ponieważ uczestnicy zespołu
ćwiczyli ruchy kadrylu, trzymając to w tajemnicy.
Jeszcze jeden prezent taneczny otrzymała pani
Anna Cerazy – dla niej zatańczono walca.
Na zakończenie uroczystości dzieci wręczyły
wzruszonym Paniom symboliczne prezenty, a Panom – pierniczki-serduszka.
Władysław Wolewicz, Komrat

Ach, Panie, Panowie, życzymy Wam wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn!
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KRÓTKA HISTORIA ŚWIĘTA KOBIET. Za pierwowzór Dnia Kobiet przyjąć można obchodzone
w starożytnym Rzymie Matronalia. Było to święto
przypadające na pierwszy tydzień marca, związane
z początkiem nowego roku, macierzyństwem i płodnością. Z okazji tego święta mężowie obdarowywali
swoje żony prezentami i spełniali ich życzenia.
Dzień Kobiet – coroczne święto obchodzone
8 marca. Początki Międzynarodowego Dnia Kobiet
wywodzą się z ruchów robotniczych w Ameryce
Północnej i Europie. Pierwsze obchody Dnia Kobiet
odbyły się w Stanach Zjednoczonych.
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Dzień Mężczyzn to zdecydowanie mniej znane święto niż Dzień Kobiet, walczące dopiero o swoją
popularność. Ale ma swoich zwolenników. Tradycja obdarowywania prezentami kobiet w dniu 8 marca,
a mężczyzn – 10 marca jest uznawana przez Polaków w Komracie, którzy od kilku lat organizują
podwójne święto i składają sobie nawzajem życzenia.

POLSKIE ŚCIEŻKI
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Polak urodzony w Bielcach

BRONISŁAW DĄBROWSKI – polski aktor i reżyser teatralny, wieloletni dyrektor teatrów,
także tłumacz. Jest bohaterem pracy zbiorowej
„Bronisław Dąbrowski i jego teatr” (red. Henryk
Vogler, 1972).
Ukończył studia na Wydziale Dramatycznym
Konserwatorium w Poznaniu (1923). W teatrze
zadebiutował w 1921 roku.
W latach 1921-1925 był aktorem Teatru
Polskiego w Poznaniu, następnie przez rok
występował w warszawskim Teatrze Polskim.
W roku 1926 rozpoczął pracę aktora w Teatrze
Miejskim we Lwowie, dwa lata później przeniósł
się do Teatru Miejskiego im. Juliusza Słowackiego
w Krakowie, skąd w 1932 powrócił do Lwowa.
Tam, we wspomnianym Teatrze Miejskim, pracował jako aktor i reżyser do 1936. W czasie
tym, w latach 1933-1935, był też wykładowcą
na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie
(prowadził lektorat wymowy). Następnie jako
aktor i reżyser współpracował z różnymi teatrami: Polskim w Poznaniu (1936-1937), Miejskim
w Łodzi (1937-1939), Teatrem na Pohulance

w Wilnie (1939), Polskim Teatrem Dramatycznym
we Lwowie (1939-1941).
W roku 1944 został dyrektorem naczelnym
i artystycznym Polskiego Teatru Dramatycznego
we Lwowie, sprawował tę funkcję do 1945. Na
tym stanowisku pracował też w latach 1945-1947
w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, a następnie w krakowskich
Teatrach Dramatycznych (obecnie Teatr im. Juliusza Słowackiego) w latach 1947-1950 oraz
w warszawskim Teatrze Polskim w latach 19501955. Był też, w latach 1950-1953, wykładowcą
na Wydziale Reżyserii warszawskiej PWST.
W 1955 roku przeniósł się ponownie do
Krakowa. Tam do roku 1972 sprawował funkcję
dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru
im. J. Słowackiego. W 1957 roku rozpoczął też
pracę w krakowskiej PWST: w latach 1957-1966
był tam wykładowcą, 1963-1968 piastował stanowisko rektora uczelni, 1966-1974 – profesora
nadzwyczajnego.
Zmarł 10 kwietnia 1992 w Krakowie
źródło: www.encyklopediateatru.pl

źródło: www.baltigraphia.me

pedagogiczne, wykorzystywano często przy okazji
okolicznościowych uroczystości szkolnych. Nie bez
znaczenia dla późniejszego rozwoju jego talentu
pozostały lekcje deklamacji pobierane u Stanisławy
Wysockiej pod koniec 1916 roku w jej kijowskim
„Studio”.
Z zawodowym teatrem zetknął się Dąbrowski
wcześnie i zupełnie zresztą przypadkowo, znalazł
się bowiem wśród statystów zwerbowanych – dosłownie z ulicy – dla pomnożenia tłumu żołnierzy we
fragmentach sztuki „Kościuszko pod Racławicami”
Władysława Ludwika Anczyca, które wprowadził na
scenę Teatru Polskiego w Kijowie Juliusz Osterwa.
Przedstawienie odbyło się 3 maja 1917 roku i tę datę
należy uznać za punkt wyjściowy dalszych artystycznych losów Dąbrowskiego. Już wówczas bowiem
zapadła ostateczna decyzja o wyborze przyszłego
zawodu. Okres kijowski dobiegał końca. W 1918 roku
Dąbrowski zagrał role Pastuszka i Ułana w „Betleem polskim” Lucjana Rydla, przygotowanym przez
uczniów gimnazjum polskiego, a w roku następnym
opuścił Kijów i udał się do Polski. W drodze zachorował na tyfus plamisty i kilka miesięcy przeleżał
w szpitalu w Płoskirowie. Pod koniec 1919 roku dotarł
jednak do Warszawy, dokąd wkrótce zjechała też
jego matka i jej drugi mąż, adwokat Jan Różalski.
Na przełomie lat 1919 i 1920 cała rodzina przeniosła
się do Poznania.
„Bronisław Dąbrowski i jego teatr.

W 50-lecie pracy artystycznej”
Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne w Krakowie, 1972
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BRONISŁAW DĄBROWSKI

Bronisław Dąbrowski urodził się 11 listopada
1903 roku w Bielcach położonych nad rzeką Reut,
w ówczesnej gubernii besarabskiej, 16 mil od Kiszyniowa i będących – w południowej części imperium
carskiego – jednym z głównych ośrodków handlu
bydłem. Ta specyfika małego, powiatowego miasta
wpływała wyraźnie na sposób zarobkowania jego
mieszkańców, których ogólna liczba nie przekraczała
wówczas 10 000. Wśród miejskiej inteligencji sporą
grupę stanowili lekarze weterynarii. Należał do niej
również ojciec Bronisława, Mateusz, który przeniósł
się do Besarabii z rosyjskiego Podola, gdzie rodzina
jego, pochodzenia szlacheckiego, osiedlona była od
kilku pokoleń. Wkrótce po urodzeniu się syna, Mateusz Dąbrowski wcielony został do armii rosyjskiej
i zginął w 1904 roku na froncie japońskim. Matka,
Władysława – z domu d'Erseville – wywodziła się
z rodziny francuskich emigrantów, którzy w czasach
Wielkiej Rewolucji wywędrowali na wschód, dotarli
do Polski i tu ulegli z czasem całkowitej polonizacji.
Po śmierci męża, Władysława Dąbrowska zamieszkała z synem w Kijowie.
Kijów stał się zatem dla Bronisława Dąbrowskiego miastem dzieciństwa i wczesnej młodości,
miejscem nauki szkolnej i pierwszych związków
z teatrem. W latach 1912-1915, uczęszczał do rosyjskiego gimnazjum, od roku szkolnego 1915/1916
przeniósł się do gimnazjum polskiego. W szkole tej
panowała atmosfera sprzyjająca rozwojowi młodzieńczych zainteresowań Bronisława Dąbrowskiego, który zdradzał wyraźne zacięcie recytatorskie. Te
jego zdolności, umiejętnie rozbudzane przez grono

Jutrzenka 3/2017

POLSKIE ŚCIEŻKI

INFORMATOR POLONIJNY

CIEKAWOSTKI
Od lat każdy numer pisma Polaków w Mołdawii „Jutrzenka” jest wysyłany do kilku najważniejszych
bibliotek w Polsce, wśród których jest Biblioteka Jagiellońska w Krakowie. Dawniej była ona
miejscem gromadzenia zwojów, z czasem stała się skarbcem chroniącym bezcenne woluminy.

BIBLIOTEKA JAGIELLOŃSKA
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Zapraszamy uczniów, którzy mają silną motywację i nie boją się wysiłku intelektualnego!

Od 14 lat uczymy młodzież polskiego pochodzenia ze Wschodu w Liceum Polonijnym Kolegium
Św. Stanisława Kostki w Warszawie.
Mamy doświadczonych nauczycieli i wychowawców. Potrafimy dobrze przygotować młodzież
do zdania polskiej matury i do studiowania na wybranej uczelni wyższej w Polsce.
W Liceum Polonijnym oferujemy:
•   zwiększoną liczbę godzin nauki języka polskiego,
•   dobre przygotowanie do polskiej matury,
•   szeroką ofertę zajęć dodatkowych, konkursów
i wycieczek,
•   rozwój uzdolnień artystycznych i pasji naukowych,
•   przyjazną atmosferę w wielokulturowej społeczności szkolnej.

•   wychowanie patriotyczne i obywatelskie
•   naukę przedsiębiorczości
Uczniom spoza Polski zapewniamy zamieszkanie w bursie przyszkolnej, całodzienne posiłki
oraz opiekę wychowawców. W bursie zapewniamy
młodzieży domową atmosferę.
Znajomość języka polskiego nie decyduje
o przyjęciu do Szkoły. Dla nas liczy się chęć do
nauki i pasja w zdobywaniu wiedzy!
Na zgłoszenia kandydatów czekamy
do 30 maja 2017 roku.
Potrzebne informacje i dokumenty znajdziesz
w zakładce REKRUTACJA na stronie
www.liceumpolonijne.edu.pl
http://vk.com/public76706380

Kontakt w sprawie rekrutacji
W razie pytań dotyczących procesu rekrutacji prosimy o kontakt:
telefon +48 22 559 21 10
e-mail: rekrutacja.kolegium@gmail.com

Książnica najstarszej uczelni w Polsce parokrotnie zmieniała swoją siedzibę, by jeszcze przed
II wojną światową stanąć przy al. Mickiewicza, będącej częścią Alei Trzech Wieszczów w Krakowie.
Monumentalny i szlachetny gmach na rzucie litery
„T” wykonano według szkiców Wacława Krzyżanowskiego. Czytelnię główną otoczono galeriami, klatka
schodowa nabrała pałacowego charakteru, a lekkie
i świetliste wnętrza pasowały do elewacji, mającej
sprawiać wrażenie rzędów książek ustawionych na
półkach. Po wojnie ten modernistyczny budynek rozbudowywano dwukrotnie: w latach 1961-63 przedłużono tylną część biblioteki według pomysłu Jerzego
Wierzbickiego, a w okresie 1995-2001 dostawiono
skrzydło z wejściem od ulicy Oleandry – zgodnie
z koncepcją Romualda Loeglera.
Biblioteka Jagiellońska, uznawana za książnicę
narodową, gromadzi swoje zbiory od XIV w., kładąc
nacisk na publikacje z zakresu humanistyki. Kompletuje i archiwizuje wszystkie druki polskie wydane
w kraju i za granicą. Jej bogaty księgozbiór wraz
z bibliotekami instytutowymi liczy ponad 7,5 mln
pozycji, w tym wiele manuskryptów i starodruków.
Do najcenniejszych zabytków języka polskiego
należą: XV-wieczny zapis „Bogurodzicy”, rękopi-

sy „De revolutionibus...” Mikołaja Kopernika czy
Scherza E-dur Fryderyka Chopina, a nawet „Liber
viginti artium” – „Księgę dwudziestu sztuk”, którą
legenda związała z mistrzem Twardowskim (plamę
na pergaminie uznano za odcisk łapy szatana).
Zapewne takie miejsce miał przed oczami Umberto
Eco, gdy mówił o bibliotece, która „staje się przygodą”, i o „odkrywaniu książek, których istnienia się
nie podejrzewało”.
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Rozpoczęliśmy proces naboru do Liceum
Polonijnego Kolegium św. Stanisława Kostki
w Warszawie na rok szkolny 2017/2018. Nauka
w naszym liceum trwa 3 lata i kończy się zdaniem
egzaminu maturalnego.

Zapraszamy zdolnych uczniów pochodzenia
polskiego, którzy w tym roku szkolnym ukończą
9 klasę (lub jej odpowiednik) i chcieliby kontynuować naukę w liceum w Polsce. Możemy też
wyjątkowo przyjąć uczniów młodszych do II klasy
Gimnazjum po 7 klasie i do III klasy Gimnazjum po
8 klasie, jeśli będzie miejsce w bursie.
Przyjmujemy młodzież odznaczającą się dobrymi wynikami w nauce, jak też wzorową postawą,
potwierdzoną opinią polonijnej organizacji i/lub
proboszcza parafii na Wschodzie.

Stary budynek Biblioteki Jagiellońskiej, wejście
od al. Mickiewicza

БИБЛИОТЕКА ЯГЕЛЛОНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Книгохранилище старейшего высшего учебного заведения Польши дважды меняло свое местоположение, пока (еще до Второй мировой войны) не обосновалось на проспекте Мицкевича.
Монументальное и благородное здание в форме
буквы «Т» сооружено по проекту архитектора
Вацлава Кшижановского. Главный читальный зал
окружен галереями, лестничная клетка похожа на
парадную лестницу во дворце, а легкие и светлые интерьеры сочетаются с фасадом, который
напоминает ряды книг, выставленных на полках.
После войны это модернистское здание дважды
перестраивали. В 1962-1963 годах по проекту
Ежи Вежбицкого была расширена одна из частей
библиотеки, а в 2001 году закончилось строительство крыла с выходом на улицу Олеандры.
Ягеллонская библиотека, которая считается
национальным книгохранилищем, собирает
свою коллекцию с XIV века. Упор в ней делают
на публикации из гуманитарной сферы. Здесь

хранятся различные виды польских и зарубежных изданий. Богатейшее собрание «Ягеллонки»
вместе с библиотеками факультетов насчитывает более 7,5 миллионов изданий, в том числе
множество рукописных и старопечатных книг.
К наиболее ценным памятникам польского языка,
которые хранятся в этой библиотеке, относятся: «Богородица» – старейший польский гимн
XV века, рукописи Николая Коперника «О вращении небесных сфер», Скерцо №4 ми мажор
Фредерика Шопена и даже «Liber viginti artium» –
«Книга двадцати искусств», которую легенда
связывает с магистром Твардовским, чародеем
и чернокнижником (пятно на пергаменте считается отпечатком лапы сатаны). Определенно,
именно такое место представлял cебе Умберто
Эко, когда говорил о библиотеке, которая «становится приключением», и об «обнаружении книг,
о существовании которых и не подозревали».
www.culture.pl
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Zapraszamy osoby ambitne
po 9 klasie,
które pragną zdobyć
dobre wykształcenie w Polsce.

POZNAJĄC POLSKĘ

10 NAJATRAKCYJNIEJSZYCH MIAST W POLSCE
Ranking przygotowany przez Poland Sotheby’s International Realty

2. Trójmiasto – to styl życia
Gdańsk, Sopot, Gdynia – miasta składające się
na Trójmiasto, to w uznaniu autorów rankingu „nie
miejsce do mieszkania, ale styl życia”. Zaletami
przemawiającymi za tym regionem to zielone bulwary, piaszczyste plaże dobre na spacery, a także
gwarne okolice sopockiego mola, modne kluby oraz
filmowe i muzyczne festiwale.

z tym zorganizowano tu ponad 2 tys. wydarzeń
kulturowych.

4. Warszawa – miasto szybkie i bezpieczne
Największe miasto w Polsce dopiero na
czwartym miejscu. Duża ilość zieleni to to, co ma
charakteryzować stolicę. Jak podkreślają autorzy
„metropolia tonie w zieleni”. I dodają: „Życie w Warszawie jest szybkie, intensywne, a jednocześnie
bezpieczne”. Warszawa zalicza się do 20 miast
o najwyższej jakości życia na świecie. Stolica
Polski wysokie noty dostała również za stosunkowo niskie koszty życia oraz korzystną strukturę
demograficzną.

6. Łódź – fabryki przekształcone w lofty
Kiedyś zagłębie włókiennictwa w Polsce, teraz
doskonałe miejsce dla miłośników industrialnych
klimatów. Mają się do niego przyczyniać opuszczone fabryki i ceglane bloki robotników, które są
przekształcane w luksusowe lofty i sklepy. Łódź
nabiera wyjątkowego charakteru – konkludują
autorzy raportu.

7. Toruń – właściwa skala
Nie za duże ani nie za małe – miasto we właściwej skali, takim miastem ma być właśnie Toruń.
Średniowieczna zabudowa w centrum połączona
z nowoczesną infrastrukturą stanowi wspaniałe tło
dla życia mieszkańców, którzy chętnie korzystają
z uroków okolicznych lasów i jezior.

3. Wrocław – przede wszystkim atmosfera
Na podium znalazł się też Wrocław. Co przemawia za stolicą Dolnego Śląska? Atmosfera. Do
tego uroda miasta, które w ocenie Poland Sotheby’s jest „jedną z najbardziej zachodnich polskich
aglomeracji”. Wrocław ma najwięcej mostów
w Polsce! Wrocław stał się też silnie rozwijającym
ośrodkiem biznesowym. W 2016 roku Wrocław
pełnił tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, w związku

5. Bydgoszcz – polski Amsterdam
W pierwszej piątce najpiękniejszych miast
znalazł się Bydgoszcz. Dlaczego? Miasto ma
przypominać Amsterdam, poprzez sporą liczbę
przecinających ją kanałów. Atutem Bydgoszczy
okazał się również brak dużego przemysłu, dzięki
temu emituje mało pyłów i zanieczyszczeń, zużywa niewiele energii elektrycznej, produkuje mało
śmieci. Perłą miasta ma być architektura. Do Bydgoszczy mają też przyciągać ciekawe wydarzenia

8. Lublin – gdzie Zachód łączy się ze Wschodem
Lublin jest miastem na styku Zachodu i Wschodu. Autorzy raportu zwracają uwagę na „kresowe
magiczne zaułki”. „Nieczęsto zdarza się tak udane
połączenie starej architektury i współczesnej zabudowy” – napisali eksperci Poland Sotheby’s.

9. Kazimierz Dolny – wyjątkowe krajobrazy
Kazimierz Dolny to najmniejszy ośrodek,
któremu udało się dostać do dziesiątki najatrakcyjniejszych polskich miast. Południowy charakter
i lokalizacja nad dzikim odcinkiem Wisły to jego
zalety. Przez cały rok można tu spędzać aktywnie
czas, rozkoszując się urokiem starej zabudowy
i wyjątkowych krajobrazów.

19

18

Jutrzenka 3/2017

1. Kraków – najatrakcyjniejszy w Polsce
Dawna stolica Polski nie traci uroku. To miejsce,
w którym nie sposób się nudzić. Zdecydowanymi
atutami są liczne kawiarnie, restauracje, galerie,
teatry, które tworzą niezapomniany nastrój.

artystyczne i rozległe tereny rekreacyjne. W tym
mieście po prostu chce się żyć!
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10. Zakopane – górski kurort tętniący życiem
Zakopane to nie tylko narty i piesze wędrówki,
ale tętniąca życiem miejscowość z licznymi komfortowymi udogodnieniami. Właśnie ze względu na
połączenie możliwości obcowania z przyrodą i wygody, znajduje się tu wiele wakacyjnych rezydencji.

RECENZJE NIEWYDUMANE

KONKURSY

W roku 2017 w Klubie Filmu Polskiego w Komracie, działającym przy Stowarzyszeniu Polaków
Gagauzji, zostaną zaprezentowane filmy, które są szczególnie popularne i ważne dla polskiej
kultury. Tradycją jest, że członkowie Klubu omawiają każdy przegląd filmu. Spotkanie w dniu
4 marca 2017 roku otworzył przegląd filmu „Mała Moskwa”.
MAŁA MOSKWA (2008)
reżyseria i scenariusz: Waldemar Krzystek
film nagrodzony na FPFF w Gdyni
oraz MFF w Moskwie.

że prace te dotyczą trzech różnych epizodów z życia
Kościuszki. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu
i uroczysta gala w Sydney 3 października 2017 roku.
Na laureatów czekają nagrody o łącznej wartości
ponad 10 tysięcy australijskich dolarów.
Więcej informacji na temat konkursu oraz imprez
rocznicowych na stronie:
http://www.kosciuszkoheritage.com/200/pl_strona_glowna.html

Stowarzyszenie „Polska Wiosna w Mołdawii” w Kiszyniowie

OGŁASZA OGÓLNOMOŁDAWSKI KONKURS
NA NAJŁADNIEJSZĄ PISANKĘ

Święta wielkanocne tuż tuż, więc najwyższa pora wziąć się za malowanie jaj.
Zróbcie razem z dzieckiem swoją pisankę (wykonaną dowolną techniką).
Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto do 15.04.2017 r. przyniesie do nas przynajmniej jedną,
własnoręcznie wykonaną pisankę (kontakt telefoniczny 0 694 15531). Do prac należy dołączyć kartkę, zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko wykonawcy, wiek, adres i telefon. Wyniki konkursu będą
opublikowane na łamach „Jutrzenki”.
Zapraszamy do udziału w konkursie! Wspaniałe nagrody czekają!

CO, GDZIE, KIEDY? 

KWIECIEŃ 2017

CinePOLSKA
program w Bielcach
Filmy prezentowane w czasie 12. edycji CinePOLSKA zostały docenione przez jurorów festiwali
i krytyków, a co najważniejsze, przyciągnęły do
polskich i europejskich kin wielu widzów. Po pokazach w Bukareszcie i Kiszyniowie, które odbyły się
jesienią 2016 roku („Jutrzenka” nr 11/2016), wiosną przegląd w skróconej formie tradycyjnie rusza
w drogę. W dniach 7-9 kwietnia projekcje na terenie
Mołdawii odbędą się w Bielcach.

„Excentrycy, czyli Po słonecznej stronie ulicy”,
reżyseria: Janusz Majewski
„Body / ciało”, reżyseria: Małgorzata Szumowska
„Moje córki krowy”, reżyseria: Kinga Dębska
napisy w języku rumuńskim
7 – 9 kwietnia 2017 r., godz. 15.30
Uniwersytet Państwowy im. A. Russo
str. Pușkin 38

„Mała Moskwa” to melodramat w interesujących historycznych dekoracjach.
Główna część akcji ulokowana jest w 1968
roku w Legnicy, będącej w okresie PRL-u
największym miejscem stacjonowania wojsk
radzieckich. W podzielonym murami mieście
rozegra się romans pięknej żony rosyjskiego
oficera i młodego Polaka. Historia wielkiej miłości pokazana jest na tle nerwowej epoki (za
chwilę wojska Układu Warszawskiego zaatakują Czechosłowację) z jej niepokojami, duszną
atmosferą i powszechną niepewnością. Druga
część filmu rozgrywa się w latach 90. i jest próbą
współczesnego spojrzenia na wcześniej opisane
wydarzenia.

Wartością filmu jest wyraźne nakreślenie
historycznego tła, gdzie wzajemne relacje dwóch
narodów pokazane są wyjątkowo powściągliwie i wymykają się stereotypom. Dla wielu
najciekawsze będzie zresztą właśnie ukazanie
codzienności życia w zamkniętym mieście oraz
obyczajowe i historyczne obserwacje, których
nie brakuje.

Poniżej zamieszczamy krótkie refkeksje członków Stowarzyzsenia Polaków Gagauzji.
OLEG KARA:
Rzeczywiście jest to piękna i tragiczna historia
miłości. Miłość głównych bohaterów filmu Wiery
i Michała jest skazana na porażkę: w tamtą porę
i w tamtym miejscu ona jest wyrokiem, ponieważ
wtedy w Legnicy sytuacja była bardzo zaostrzona.
Rosjanie w Polsce są obcy. Rosjanom zazdroszczą: oni są silni. Ale Rosjanom też współczują,
ponieważ ci mają jeszcze mniej wolności. Zbliżenie
nie jest możliwe, ale wewnętrzny związek pozostaje. Uczucie to bardzo trudno opisać, a nienawidzić
łatwiej. Rosjanie Polaków nie bardzo lubią, raczej
trochę nimi pogardzają, uważają za słabszych. Ale
też im zazdroszczą: Polacy mają trochę więcej
wolności. Wszyscy mieszkańcy Legnicy wchłoną
te stosunki polsko-rosyjskie jako jeden z aspektów
tożsamości. Nie było tu miejsca dla miłości...

LUDMIŁA LOMOTI-KATASZYŃSKA:
Bardzo mi podobał się dobór aktorów w filmie
„Mała Moskwa”. Swietłana Chodczenkowa jest cudowna w roli pełnej wdzięku, subtelnej kobiety. Chcę
zaznaczyć grę Lesława Żurka. Jemu uwierzyłam
bezwarunkowo, co pomogło lepiej zrozumieć linię
miłosną i tragiczny jej koniec. Czasami miałam
wrażenie, że film zawdzięcza swój sukces tylko
jego grze.
O samej fabule, o tym okresie historycznym
nie chce się mówić, wszystko jest zrozumiałe. Jak
rządząca machina łamie losy ludzi już mówiono
wiele razy! A prawdę o swoich bliskich poznaje
tylko niewielu...
Ogólnie rzecz biorąc jest to pozostający na
długo w pamięci film ze szczegółowo odtworzonym
klimatem tych lat i cudowną muzyką.

– Chętnie oglądamy polskie filmy w naszym Klubie. Zainteresowanie wśród Polonusów jest duże.
Po prostu mamy do czynienia z głodem polskiego kina. Może dlatego, że nie mamy polskiej telewizji?
– zastanawia się Ludmiła Wolewicz, prezes Stowarzyszenia Polaków Gagauzji. – Chcę podziękować
nauczycielce języka polskiego Pani Annie Cerazy za wybór dla przeglądów najciekawszych filmów,
przybliżających historię i współczesność naszej ojczyzny. Kolejnym filmem będzie „Wołyń” w reżyserii
Wojciecha Smarzowskiego. Zapraszamy na nasze filmowe wieczory!
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Z okazji dwusetnej rocznicy śmierci Naczelnika
Tadeusza Kościuszki Sejm i Senat RP proklamowały
Rok 2017 Rokiem Kościuszki.
Uroczyste obchody odbywają się pod auspicjami
UNESCO. Pod Patronatem Honorowym Marszałka
Senatu RP Stanisława Karczewskiego, Polonia Australijska organizuje serię atrakcyjnych imprez w hołdzie
Tadeuszowi Kościuszce, światowej sławy bojownikowi
o wolność i prawa człowieka.
Ważnym elementem obchodów jest Międzynarodowy Konkurs Kościuszkowski na najlepszą
kompozycję muzyczną o Tadeuszu Kościuszce,
najlepszą kompozycję graficzną i najlepszy wiersz
lub opowiadanie.
Konkurs ogłoszony 4 lutego potrwa do 31 lipca
tego roku.
Udział w konkursie mogą brać dorośli oraz młodzież szkół średnich w wieku od 12 do 18 lat. Każdy
uczestnik konkursu może przysłać maximum 3 prace
(każda z osobną Kartą Zgłoszenia), pod warunkiem,

„MAŁA MOSKWA” w KLUBIE FILMU POLSKIEGO
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MIĘDZYNARODOWY KONKURS KOŚCIUSZKOWSKI DLA POLONII

NIE MA KRYZYSU LUDZKICH SERC!

UCZYMY SIĘ POLSKIEGO

Pacjentka Halina Krzyżanowska

Od lewej: dr K. Popławski, H. Krzyżanowska,
siostra felicjanka z Przemyśla, M. Pantuła

Natalia Siniawska,
prezes Towarzystwa Polskiej Kultury „Jasna Góra”,

LISTY I OPINIE CZYTELNIKÓW
11 lutego 2017 roku z inicjatywy Stowarzyszenia „Dom Polski” w Bielcach
odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli polonijnych organizacji
działających na północy Mołdawii.
Do Domu Polskiego przybyli działacze polonijni z Sorok, Tyrnowa, Styrczy, Grigorówki
i Bielc. Omawiane były głównie możliwości
wspólnego organizowania imprez. Należy zaznaczyć, że dzięki dobrej organizacji spotkania,
którą zapewniła nowa dyrektor Domu Polskiego
w Bielcach Wiktoria Koczurowska, przebiegło
ono sprawnie i każdy z uczestników miał możliwość przedstawić swój punkt widzenia.
Wśród poruszanych tematów znalazły się
również istotne dla polskiej diaspory sprawy, takie jak Karta Polaka oraz wyjazdy dzieci do Polski
na wycieczki bądź dalszą naukę. Stowarzyszenie
„Dom Polski” przedstawiło program działalności
na 2017 rok i zaprosiło do uczestnictwa w nim
wszystkie organizacje. Jest to początek pracy
nad doprecyzowaniem wspólnych planów. Zgo-

dzono się na propozycję Zastępcy Redaktora
Naczelnego pisma „Jutrzenka” Stefana Ladryka,
aby takie spotkania organizować raz na kwartał.
W związku ze spotkaniem działaczy polonijnych trudno nie zauważyć, że Dom Polski,
którego działalność przez ostatnie sześć lat była
skierowana do wewnątrz, stopniowo otwiera się.
I to cieszy. Jest nadzieja, że jedność polskiej
diaspory – o którą zabiegał twórca pierwszego
polskiego stowarzyszenia w Mołdawii, profesor
Tadeusz Malinowski – to nie mit, ale fakt. Wtedy
żadnej z organizacji nie będzie grozić rozbicie
i zapomnienie, lecz będą one umacniać się
i rozkwitać.
Witalij Majewski,
lektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bielcach

CZĘŚĆ 1 / ЧАСТЬ 1
O godzinie siedemnastej państwo Owsiakowie
wyszli z domu.
– Czy wiesz, gdzie jest przystanek? – zapytał
mąż żonę.
– Gdzieś tutaj. Chodźmy prosto!
– A może trzeba skręcić w lewo?
– Nie wiem dokładnie.
– Trzeba kogoś zapytać.
– Zapytajmy tych ludzi!
– Przepraszamy państwa, gdzie jest najbliższy
przystanek autobusowy?
– Niedaleko stąd, za tym budynkiem. Skręcą
państwo na lewo i dojdą do dużej ulicy Żwirki i Wigury. A w którą stronę państwo jadą? W kierunku
lotniska Okęcie czy do śródmieścia?
– Jedziemy na Stare Miasto.
– W takim razie proszę dojść do świateł. Na
pasach przejdą państwo na drugą stronę ulicy.
Stamtąd pojadą państwo do centrum autobusem
175 (sto siedemdziesiąt pięć).
– Dziękujemy państwu za pomoc.
– Drobiazg. Nie ma za co – odpowiedzieli
napotkani przechodnie.
Pan Andrzej przeszedł z żoną na drugą stronę
ulicy. Na przystanku zapoznali się z rozkładem
jazdy autobusów i kupili bilety w kiosku.
– Zaraz powinien przyjechać.
– Według rozkładu dokładnie za siedem minut.
– O, już jedzie!
– Ale to nie nasz.
Autobus przyjechał prawie punktualnie, po
ośmiu minutach, a więc spóźnił się o jedną minutę. Państwo Owsiakowie weszli do autobusu i od
razu skasowali bilety w kasowniku. Jechali ponad
godzinę, bo w mieście były korki.
– Przepraszam – zapytali jednego z pasażerów – czy do Starego Miasta jeszcze daleko?
– Jakieś pięć przystanków. Powiem państwu,
kiedy trzeba wysiąść.
– Dziękujemy panu.
– Proszę uprzejmie.

oś zapytać.
– Trzeba kog
ть.
ибудь спроси
-н
го
ко
у
о
– Над
tych ludzi!
– Zapytajmy
этих людей!
у
м
и
с
о
р
п
с
– Давай

SŁOWNICZEK / СЛОВАРИК
wiedzieć, wiesz
przystanek
gdzieś
tutaj, tu
chodźmy prosto
skręcić
dokładnie
najbliższy
niedaleko stąd
budynek
dojść, dojdą
w którą stronę
jechać, jadą
w kierunku
lotnisko Okęcie
do śródmieścia
w takim razie
światła
na pasach
przejść, przejdą
stamtąd
pojechać, pojadą
drobiazg
napotkani przechodnie
zapoznać się
rozkład jazdy
powinien przyjechać
według rozkładu
za siedem minut
autobus przyjechał
prawie
po ośmiu minutach
a więc
spóźnić się
skasować bilet
kasownik
ponad godzinę
korek
powiedzieć, powiem
wysiąść
uprzejmie

– знать, знаешь
– остановка
– где-то
– здесь
– пошли прямо
– повернуть, свернуть
– точно
– ближайший
– недалеко отсюда
– здание
– дойти, дойдут
– в какую сторону
– ехать, едут
– в направлении
– аэропорт в Варшаве
– до центра
– в таком случае
– светофор
– на переходе (на зебре)
– перейти, перейдут
– оттуда
– поехать, поедут
– мелочь, пустяк
– встречные прохожие
– ознакомиться
– расписание движения
– должен приехать
– по расписанию
– через семь минут
– автобус пришел
– почти
– спустя восемь минут
– итак, значит
– опоздать
– компостировать билет
– компостер
– свыше
– пробка
– сказать, скажу
– выйти
– любезно
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w Przemyślu za przeprowadzenie udanej operacji
ortopedycznej na p. Halinie Krzyżanowskiej, całemu personałowi Oddziału Ortopedii, Siostrom
Zakonnym Felicjankom z Przemyśla za ciepłą
opiekę i gościnność w Domu Zakonnym oraz
naszemu Honorowemu Członkowi Towarzystwa
panu Markowi Pantule za koordynowanie całej
akcji medycznej.

SPACER PO WARSZAWIE / ПРОГУЛКА ПО ВАРШАВЕ
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Specjalistyczna operacja i leczenie p. Haliny
Krzyżanowskiej z Raszkowa, która jest aktywnym
członkiem Towarzystwa „Jasna Góra”, miało miejsce w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio
w Przemyślu w dniach 3-26 stycznia 2017 roku.
Jesteśmy bardzo wdzięczni za leczenie i opiekę
nad naszą podopieczną.
W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować p. doktorowi Krzysztofowi Popławskiemu z Wojewódzkiego Szpitala im. Św.Ojca Pio
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PODZIĘKOWANIE

SMACZNEGO!

KĄCIK FILATELISTYCZNY

Popularnością cieszą się – szczególnie wśród filatelistów łasuchów słodkości – znaczki o smaku czekolady. Zostały one wyemitowane przez poczty kilku krajów. Poczta Belgijska do kleju na tych znaczkach użyła

między innymi kakaowego olejku i w efekcie powstał
słodki smak czekolady. Znaczki ukazały się w 2013
roku w nakładzie 538 000 sztuk i cieszyły się ogromną
popularnością wśród filatelistów. Powstało pięć różnych tematycznych wzorów czekoladowych o wartości
6,2 euro. Szwajcarska poczta również wydała czekoladowy znaczek w 2001 roku o wartości 0,90 CHF.
Znaczek pachnie czekoladą, jednak próbując go nakleić, smaku tego smakołyku nie poczujemy, a jedynie
zwykły klej, jaki jest na każdym znaczku. Wydany
został z okazji 100-lecia utworzenia Szwajcarskiego
Stowarzyszenia Producentów Czekolady.
Źródła: www.telegraph.co.uk,
		
www.philatelicdatabase.com
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Вот уже несколько лет женская часть Польской
общины Гагаузии мечтала о том, чтобы научиться
азам польской кухни. С приездом к нам учительницы пани Анны Церазы появилась возможность
воплотить эту мечту в жизнь. Мы решили осуществить проект «Смак Польши».
Все с нетерпением ждали
первого занятия. И вот 17 марта желающие узнать секреты
польской кухни собрались в зале
гостиницы «У Раку». Для начала
пани Анна предложила нам приготовить пирог с морковью и пирог «Волны Дуная». Переспрашивая по нескольку
раз, боясь ошибиться, участницы записывали рецепты и тут же приступали к их
реализации. Больше всех переживала пани Анна. С божьей помощью выпечка
получилась отменной! После занятия к нам присоединилась мужская часть
общины, желавшая все попробовать. Совместное чаепитие с горячими пирогами убедило нас в том, что это была стоящая идея!
Участники проекта благодарят Сергея и Анну Кысса за предоставление зала и необходимого оборудования.
Людмила Волевич,
председатель Польской общины Гагаузии
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W rubryce „Smacznego” zamieszczamy przepis na Fale Dunaju – delikatne, biszkoptowe ciasto
z jabłkami, kremem budyniowo-maślanym i czekoladą. Jabłka zapadają się podczas pieczenia, tworząc
charakterystyczny wzór fali... (można też upiec z wiśniami, śliwkami lub innymi owocami sezonowymi).
Pięknie się prezentuje, nie jest pracochłonne – w zasadzie wszystko zrobi za nas mikser.
Znaczki o zapachu i smaku czekolady (Belgia)

Znaczki o zapachu czekolady (Szwajcaria)

PIERWIOSNEK

CZYTAJMY NA GŁOS

Fale Dunaju z jabłkami
CIASTO: l 1 kostka masła l 6 jaj
l 2 szklanki mąki pszennej l 6-7 jabłek
l 1 szklanka cukru pudru l cukier waniliowy
l 2 łyżki kakao l 2 łyżeczki proszku do pieczenia

Jeszcze w polu tyle śniegu,
jeszcze strumyk lodem ścięty,
a pierwiosnek już na brzegu
wyrósł śliczny, uśmiechnięty.

KREM: l kostka masła l 1/2 l mleka
l 1/2 szklanki cukru l 2 łyżki mąki ziemniaczanej
l 2 łyżki mąki pszennej l cukier waniliowy
POLEWA: l 1/2 kostki margaryny
l szklanka cukru pudru l 2 łyżki kakao
l 2 łyżki wody

Witaj, witaj, kwiatku biały,
główkę jasną zwróć do słonka,
już bociany przyleciały,
w niebie słychać śpiew skowronka.
Władysław Broniewski,
[fragment]

Kolorowanka dla dzieci – pomaluj pierwiosnek,
a może to będzie mołdawski mărțișor?

Masło utrzeć z cukrem, dodać żółtka, resztę
składników i na koniec pianę z białek. Jedną część
wyłożyć na blachę, a do drugiej dodać kakao
i utrzeć. Na ciasto jasne wyłożyć ciasto ciemne,
a na sam wierzch rozłożyć jabłka, lekko wciskając.
Piec około 45 min w temperaturze 180°C.

Krem: Z mleka, cukru, cukru waniliowego, mąki
ziemniaczanej i pszennej ugotować budyń. Ostudzić
i dodawać stopniowo do utartego masła.
Polewa czekoladowa: Do garnka wsypać
cukier puder, kakao, dodać wodę i margarynę. Zagotować, wystudzić.
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Od dawna poczty różnych krajów prześcigają się w wymyślaniu i emisji coraz bardziej atrakcyjnych
walorów filatelistycznych. Z tego powodu, co pewien czas, na rynku pojawiają się znaczki zapachowe
i smakowe.
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СМАК ПОЛЬШИ

ZAPACH ZNACZKÓW

SZKIC DO PORTRETU

DOM POLSKI „WOŁODYJOWSKI”
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– Wielokulturowy Dom Polski w Raszkowie ma być
w przyszłości kulturową perełką Europy Wschodniej –
mówi Honorowy Członek Towarzystwa Polskiej Kultury
„Jasna Góra” w Naddniestrzu Marek Pantuła.
Zakupiony dom z działką leży nad Dniestrem i oryginalnym
Kanionem Raszkowskim, tuż obok ruin renesansowej synagogi
i cerkwi prawosławnej w centrum wioski. Dalej znajduje się
polski cmentarz z XVIII w. i 400-letni kościół św. Kajetana –
najstarsza świątynia w całej Mołdawii.
– Sam fakt narodzin idei powołania Domu Polskiego
w nieuznanym państwie Europy – Mołdawskiej Republice
Naddniestrzańskiej – był abstrakcją, fantazją i aktem odwagi. Jednak wspólnie z Natalią, naszą rodaczką z Raszkowa,
prezesem naddniestrzańskiego Towarzystwa Polskiej Kultury
„Jasna Góra”, skupiając się wyłącznie na czystym humanizmie,
udało się zakupić piękny, stary dom z działką 16-aroawą. Uzyskaliśmy też poparcie polskich władz w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych w Warszawie oraz władz Naddniestrza, co
stanowi bardzo ważny aspekt w realizacji naszej idei – mówi
współautor powstania Domu Polskiego „Wołodyjowski” Marek
Pantuła.
– W planie mamy stworzenie całej infrastruktury noclegowej, której nie ma w tym domu. Najpierw trzeba było wybudować dobudówkę z poddaszem, łazienką, kuchnią oraz
doprowadzić gaz i wodę. Na dzień dzisiejszy jesteśmy w trakcie
tych robót budowlanych i czekamy na dofinansowanie z Senatu
RP. W dalszej części należy wyremontować główny zabytkowy
budynek z zapieckami: wymienić dach z zachowaniem starego
stylu, podłogi, okna, drzwi, przeprowadzić renowację ścian
i wymienić instalację elektryczną. Na końcu planowane jest
stworzenie Ogrodu Sztuki z ogrodzeniem kamiennym, winnicą
i piwnicą na wino.
– Jednak największym kapitałem są tutaj nasi rodacy,
ludzie z nieznaną nam historią, tradycją, życiem; mieszkańcy
Raszkowa, Słobody Raszków i całego Naddniestrza – podkreśla Marek Pantuła. – Pamiętajcie, że do Domu Polskiego
„Wołodyjowski” będzie mógł zawitać każdy Polak, jak do swojego ciepłego, rodzinnego domu, o każdej porze dnia i nocy,
odnajdując ślady polskiej kultury, historii i literatury Henryka
Sienkiewicza oraz każdy inny wędrowiec, szukający radości
bycia z ludźmi o gorących sercach!
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