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Dzień 21 kwietnia w Mołdawii był wyjątkowo śnieżnym.
Wiatr połamał drzewa i słupy wysokiego napięcia w najróżniejszych regionach. Ponad 200 miejscowości zostało
bez prądu.
W Kiszyniowie w związku z trudnymi warunkami pogodowymi został ogłoszony stan wyjątkowy. Taką decyzję podjęto
na posiedzeniu Komisji do spraw Zagrożeń, zwołanej przez
burmistrza Kiszyniowa Dorina Chirtoacâ w czwartek wieczorem.
Intensywne opady mokrego śniegu połączone z wiatrem
spowodowały powalenie lub nadłamanie wielu drzew. W stolicy zgłoszono setki takich przypadków – połamane drzewa
w ogrodach przy budynkach, na samochodach i balkonach.
Przewrócone konary zablokowały także ruch drogowy na
kilku ulicach oraz zniszczyły linie wysokiego napięcia. Około
100 słupów zostało powalonych.
Poza parkami w Kiszyniowie przewróciło się ponad
600 drzew – podało Stowarzyszenie Zielonych Obszarów. Drzewa zniszczyły około 140 pojazdów. Pracownicy stowarzyszenia
pracowali do nocy i wznowili prace następnego dnia rano.
Warunki pogodowe i połamane drzewa spowodowały
utrudnienia komunikacyjne. W dwóch miejscach w dzielnicy
Botanica ruch był zablokowany przez sześć godzin. W innych
przypadkach ruch drogowy został skierowany na mniejsze drogi.
Ze względu na silne opady śniegu zostało zamknięte lotnisko. Samolot do Kiszyniowa, który odleciał z lotniska Chopina
w Warszawie, musiał zawrócić.
Sytuacja ta jest katastrofalna dla rolnictwa – wiele odmian
wiśni i moreli wymarzło.
W ciągu 120 lat pomiarów meteorologicznych nie odnotowano podobnej sytuacji.
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Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo
redagowania i skracania nadesłanych
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Równo siedem lat temu doszło do katastrofy smoleńskiej. Zginął w niej prezydent RP Lech
Kaczyński z małżonką oraz znajdujący się w prezydenckim samolocie przedstawiciele różnych
ośrodków władzy, a także służba zabezpieczenia i załoga samolotu. W sumie 96 osób. W siódmą
rocznicę katastrofy przypominamy, jak przebiegały tamte tragiczne wydarzenia.
W sobotę 10 kwietnia 2010 roku w Katyniu koło
Smoleńska miały odbyć się uroczyste obchody
70. rocznicy zbrodni popełnionej przez NKWD na
polskich oficerach uwięzionych po zajęciu przez
Związek Sowiecki części polskich ziem w 1939 roku.
Rocznicowe obchody, w zaplanowanej formie, nie
doszły do skutku. Zamiast nich odprawiono nabożeństwo żałobne w intencji polskiej delegacji, która
na obchody nie dotarła. Samolot Tu 154M, którym
zaproszeni przez prezydenta RP goście lecieli do
Katynia, rozbił się w pobliżu lotniska w Smoleńsku.
Wcześniej nigdy w czasach pokoju ani polska
dyplomacja, ani służby mundurowe, ani dziennikarze
nie spotkali się z katastrofą tak brzemienną w skutki
polityczne i państwowe. Gdy została ujawniona lista
pasażerów, okazało się, że śmierć poniosła nie tylko głowa państwa, ale i grupa parlamentarzystów,
wiceministrowie rządu, ministrowie Kancelarii Prezydenta, prezes banku centralnego, główni dowódcy
najważniejszych rodzajów wojsk, rzecznik praw
obywatelskich, działacze organizacji społecznych,
urzędnicy, wysocy rangą duchowni różnych wyznań.

Zginęły też osoby, które wtedy były zwyczajnie na
dyżurze w pracy – oficerowie obstawy i lekarz prezydenta, załoga samolotu, stewardesy. Katastrofa
smoleńska, będąca wielką tragedią z czysto ludzkiego punktu widzenia, w ciągu kilku sekund pozbawiła
Polskę kilku organów władzy różnych szczebli.
Mimo weekendu, o trzynastej na nadzwyczajnym
posiedzeniu zebrał się rząd. Niecałą godzinę później
marszałek Sejmu Bronisław Komorowski obwieścił,
że zgodnie z Konstytucją tymczasowo przejmuje
obowiązki głowy państwa i ogłosił siedmiodniową
żałobę narodową. W Sejmie została wyłożona księga
kondolencyjna. Po południu na miejsce katastrofy
poleciał premier Donald Tusk. Wylądował w Witebsku i stamtąd wraz z towarzyszącymi mu osobami
pojechał do Smoleńska.
Mimo nie najlepszych już wówczas stosunków
Polski z Rosją, wyrazy współczucia narodowi polskiemu i podobnie brzmiące deklaracje pełnego
wsparcia przy wyjaśnianiu przyczyn katastrofy zło-

Tymczasem w ciągu dnia przed Pałac Prezydencki w Warszawie ściągały tłumy. Ludzie śpiewali
pieśni, modlili się różańcami i koronkami. Tysiące
zniczy ustawione szczelnie jeden przy drugim zajęły
chodnik i całą szerokość jezdni na całej długości
Pałacu Prezydenckiego. Ludzie przychodzili i palili
znicze jeszcze przez wiele dni. Nawet po pogrzebie
Lecha i Marii Kaczyńskich.
Spontaniczne na ulicach, placach i w kościołach
hołd ofiarom katastrofy oddawali również mieszkańcy innych miast. O 20.30 w sobotę 10 kwietnia
z telewizyjnym orędziem wystąpił pełniący obowiązki
głowy państwa marszałek Sejmu Bronisław Komorowski. Złożył hołd ofiarom katastrofy i zapowiedział,
że wkrótce ogłosi termin wyborów prezydenckich.
Ciało prezydenta wróciło do Polski w niedzielę
11 kwietnia. Zwłoki Marii Kaczyńskiej były dłużej
identyfikowane. Zostały sprowadzone do Polski dwa dni później. Trumny pary prezydenckiej

zostały wystawione w pałacu. By oddać hołd parze
prezydenckiej, trzeba było czekać w kolejce nawet
kilkanaście godzin.
Ciała trzydziestu innych ofiar – w hali Torwar
w Warszawie. Za każdym razem, gdy przylatują do
Polski kolejne trumny, ludzie wychodzą na ulice.
Oddają hołd ofiarom. Rzucają kwiaty na samochody.
Na czas żałoby narodowej ucichły polityczne swary.
Na pokładzie tupolewa byli przedstawiciele wszystkich ugrupowań politycznych. Hołd poszczególnym
ofiarom katastrofy składali i przyjaciele, i przeciwnicy. W Sejmie Zgromadzenie Narodowe uczciło
pamięć ofiar katastrofy. W ławach, gdzie siedzieli
parlamentarzyści, którzy zginęli pod Smoleńskiem,
położono kwiaty i ich portrety przepasane kirem.
Rada Warszawy zgodnie nadała tytuł honorowego
obywatela miasta Lechowi Kaczyńskiemu, który do
2005 roku był prezydentem stolicy.
W siódmym dniu po katastrofie w całym kraju
rozległ się dźwięk syren i dzwonów, a Polacy zatrzymywali się, by oddać hołd ofiarom. W południe
w stolicy na placu Piłsudskiego odbyły się uroczystości ku czci ofiar. Wzięło w nich udział 100 tys.
osób. W niedzielę 18 kwietnia Polska pożegnała prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Prezydent RP wraz
z małżonką spoczął w krypcie na Wawelu.
na podstawie www.tvn24.pl

DUŻY KADR

Przedstawiciele Polonii jak co roku złożyli kwiaty pod tablicą ofiar katastrofy smoleńskiej
przy ul. Lecha Kaczyńskiego w Kiszyniowie
/ zdjęcie z archiwum Ambasady RP
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żyli: ówczesny prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew
i ówczesny premier Władimir Putin. Putin spotkał
się z Tuskiem na miejscu katastrofy wieczorem 10
kwietnia. Do Smoleńska również w sobotę udał się
prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński,
gdzie zidentyfikował ciało prezydenta, swojego brata.
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Od lewej: Jakub Ber i Ambasador Artur Michalski

Jakub Ber z wykształcenia jest historykiem,
specjalizuje się w dziejach Polaków mieszkających
w Besarabii w XIX wieku i w pierwszej połowie wieku XX. Jest prawdziwym znawcą tej problematyki,
dysponującym unikalną wiedzą na ten mało zbadany
w polskiej historiografii temat.

Wykład Jakuba Bera o historii kiszyniowskich Polaków				

/ zdjęcia: Mirosław Horyn

Jesienią 1936 r. po raz pierwszy
przestąpiłam próg polskiej szkoły .
Zakończyłam ją z sukcesem (otrzymując przez kolejne cztery lata
pierwszą nagrodę) w 1940 r. Lata
nauki w polskiej szkole zostawiły
niezapomniane wspomnienia na
całe życie. Naszymi nauczycielkami
były wspaniałe osoby: pani Florentyna, Jadwiga Biskup (żona dyrektora
szkoły) oraz nauczycielka języka
rumuńskiego (jej imienia, niestety,
nie pamiętam). Nauczyła nas ona
rumuńskiego na tyle dobrze, że
nie mieliśmy żadnych problemów
w rumuńskim gimnazjum. Religię wykładał prałat Marek Glazer
i o. Franciszek Krajewski. Obaj
troszczyli się o nasz rozwój duchowy, uczyli nas katechizmu i przygotowali do Pierwszej Komunii św.
W szkole dużą uwagę zwracano na działalność artystyczną,
czym zajmował się sam dyrektor
szkoły Roman Biskup. W budynku
szkoły była piękna sala, wyłożona
parkietem, ozdobiona rzeźbami,
z prawdziwą sceną, rampą, kurtyną, kulisami oraz garderobą.
Oprócz tradycyjnego spektaklu na

Boże Narodzenie były wystawiane
przedstawienia na rozpoczęcie
i zakończenie roku szkolnego. Z niecierpliwością oczekiwaliśmy dnia,
kiedy przydzielano role, ponieważ
każdy chciał brać aktywny udział
w spektaklu. Ci, którzy dostawali
rolę, wykuwali ją na pamięć i nie
opuszczali żadnej próby z obawy,
aby ktoś nie wyrwał im roli.
Nasze mamy także aktywnie
uczestniczyły w przygotowaniach
do występów – szyły kostiumy, które
potem zostawały w szkole, zasilając
garderobę. Były tam oddzielne pomieszczenia z ogromnymi szafami,
w których przechowywano kostiumy.
Każde z nas, dzieci, marzył o tym,
aby się tam dostać. Największym
szczęściem dla nas, dziewczynek,
była możliwość przymierzenia jakiejś sukienki, kapelusza czy butów.
1 września 1939 r., kiedy wojska
hitlerowskie wtargnęły do Polski,
przez północną granicę Rumunii
płynęło morze uchodźców. Kiszyniowskie stowarzyszenie Polaków
przeprowadzało zbiórki pomocy.
W szkole pojawiły się wielkie wiklinowe kosze, do których my,

dzieci, wkładałyśmy dary, uważnie
je sortując. Byliśmy dumni z tak
odpowiedzialnej funkcji.
Spektakl na zakończenie roku
szkolnego 1940 przygotowywaliśmy szczególnie starannie, ze
smutkiem myśląc o zbliżającym się
końcu szkoły. Ozdobiona pięknymi
girlandami sala była wypełniona po
brzegi. Spektakl okazał się wielkim
sukcesem, podobnie zresztą jak
późniejsza zabawa i tańce. Ubrani
w odświętne stroje, tańczyliśmy
do upadłego polkę i krakowiaka.
Lata nauki w polskiej szkole były
niezapomnianym, szczęśliwym
czasem dzieciństwa, przerwanym
zdarzeniami dni czerwcowych
i latami wojny.
źródło: K. Sobolewska-Maksimenko,
Z życia rodziny polskiej w Besarabii
[w:] Wspomnienia rodzinne, cz. III,
Bielce 2013, str. 109

Scenka na Boże Narodzenie w kiszyniowskiej polskiej szkole. Kasia Sobolewska w roli Aniołka. 1937 r.
/ zdjęcie z archiwum Katarzyny Sobolewskiej-Maksimenko
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W spotkaniu wziął udział Ambasador Artur Michalski, witając wszystkich zebranych oraz przedstawiając Jakuba Bera. W wykładzie uczestniczyli
przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, Polonia
z Kiszyniowa i Bielc, studenci Państwowego Uniwersytetu Mołdawskiego oraz mieszkańcy stolicy
zainteresowani historią.
Tematyka wykładu dotyczyła losów przodków
Polaków mieszkających na terenach dzisiejszej
Republiki Mołdawii. Jakub Ber przybliżył zebranym
tematykę międzywojennej Besarabii, opowiadając
o Konsulacie RP w Kiszyniowie, Kościele, szkołach
i organizacjach polskich, o współdziałaniu i konfliktach oraz o życiu codziennym Polaków pod rządami
rumuńskimi.
Nakreślone powyżej zagadnienia były już tematami opracowania, które wykładowca udostępnił do
druku na łamach naszego czasopisma („Jutrzenka”
nr. 8 i 9/2016). Przewidziana również jest publikacja w języku rosyjskim w kolejnym tomie „Analecta
Catolica”, wydawanym pod patronatem diecezji
rzymskokatolickiej w Kiszyniowie.

6

Jutrzenka 4/2017

Staraniem Ambasady RP w Mołdawii we wtorek 4 kwietnia br. w Centrum Języka i Kultury
Polskiej Państwowego Uniwersytetu Mołdawskiego w Kiszyniowie odbył się wykład pt. Konsulat
RP w Kiszyniowie i Polacy w Besarabii w latach 1918-1940. Wygłosił go historyk Jakub Ber.

Jedną z uczestniczek wykładu na Państwowym Uniwersytecie
Mołdawskim była KATARZYNA SOBOLEWSKA-MAKSIMENKO
– ostatnia z żyjących w Kiszyniowie uczennic polskiej szkoły,
działającej do 1940 r. Prezentujemy fragment ze wspomnień pani
Katarzyny, parafianki kościoła pw. Opatrzności Bożej.
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MAREK PANTUŁA – mieszkaniec Przemyśla, autor i organizator transgranicznego festiwalu
„Bukowińskie spotkania ze sztuką”, Honorowy Członek Towarzystwa Polskiej Kultury „Jasna Góra”
w Naddniestrzu. Należy do grona stałych autorów „Jutrzenki”. Nagrodzony przez Prezydenta
Miasta Przemyśla oraz Marszałka Podkarpackiego za działania społeczne, ideowe na rzecz
Polaków w Europie Wschodniej i integracji mniejszości narodowych.

TRZY MARZENIA i czwarte dodane
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Człowiek dumny szczyci się tym kim jest.
Człowiek pyszny szczyci się tym co ma.
/ Władysław Tatarkiewicz /
Wzrok, umysł i całe jestestwo Stefanii i Julii
skierowany był w jeden punkt przez kilkadziesiąt
minut spotkania.
Młode dziewczyny siedziały na wygodnej kanapie, w małym pokoiku, a tuż obok na wózku inwalidzkim Mirosław1, całkowicie sparaliżowany.
– Czy wiecie co jest moim marzeniem? – retorycznie zapytał Mirek. – Moim marzeniem jest
podrapać się ręką w nos.
I próbuje podnieść rękę choć 10 cm, jakby podnosił ogromny ciężar, ciężar swojego życia. – Kiedyś
to osiągnę, może za kilka lat – dodaje.
Dwie 17-letnie uczennice Stefania i Julia z Towarzystwa Kultury Polskiej „Jasna Góra” przyjechały
do Polski z Naddniestrza na siedem dni, by uczyć
się języka polskiego, polskich tańców narodowych
i poznać bliżej kulturę swoich przodków. Jednak nie
wiedziały, że wśród intensywnych zajęć edukacyjnych przyjdzie im poznać marzenia wyjątkowych
ludzi i zmierzyć się z tymi marzeniami.
– Gdy miałem rok i dopiero zaczynałem chodzić –
opowiadał dalej Mirek – wiedziałem do czego służy
okrągła pokrywka. Tak, taka zwyczajna pokrywka
do garnka. Mnie ona służyła za kierownicę w samochodzie. Gdy rodzice chcieli mieć trochę spokoju, to
do łóżeczka dawali mi pokrywkę, a ja już jechałem.
Później jeździłem na rajdach samochodowych
i zostałem sędzią sportu samochodowego.

Spotkanie z Mirosławem niespodziewanie zatarło granice wieku, wolności i zniewolenia, zatrzymało
też bieg czasu... Czy to, że Mirosław nie może wstać
o własnych siłach i nic nie może przy sobie zrobić
świadczy, iż nigdzie nie wędruje?
Myślę więc jestem.
/ Rene Descartes /
Marzenie Mirka opiera się na budowaniu sensu
i konstytuowaniu owego sensu mimo zniewolenia
fizycznego.
Cytując Hegla możemy śmiało powiedzieć:
„Życiem ducha nie jest takie życie, które lęka się
śmierci i ucieka przed zniszczeniem, chcąc pozostać
nieskażone, lecz takie życie, które potrafi śmierć
wytrzymać i w niej się nadal zachować”.
Wartość tego wyjątkowego spotkania z człowiekiem, jego sensem i istotą przekraczała rzeczywi-

Mirosław Bar – urodził się w 1960 r., w Przemyślu. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Rzeszowie na
Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Ukończył kilkadziesiąt form doskonalenia zawodowego, w tym nowoczesne
zarządzanie. Pełnił funkcję dyrektora Szkoły Nr 15 w Przemyślu, dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego
w Kuratorium Oświaty w Przemyślu, ekspert z listy Ministra Edukacji ds. awansu zawodowego. Za swoją
twórczą pracę otrzymał Nagrodę Kuratora Oświaty (dwukrotnie), Prezydenta Miasta Przemysła (dwukrotnie),
Ministra Edukacji Narodowej (dwukrotnie) i wiele cennych odznaczeń. Pierwszego paraliżu doznał 1976 r.,
później nastąpiło porażenia czterokończynowe, a ostatnio udar niedotlenny, problemy z mową, jedzeniem,
oddychaniem.
1

stość toksycznego bytu współczesnego człowieka,
zdegradowanego w nieświadomości swej woli
poprzez wypowiadane puste słowa, zanurzone w bagnie, z którego nie ma wyjścia, gdyż goni go rządza
zdobywania władzy i świata nie do końca odkrytego
i poznanego. Świata, mającego swój początek i koniec w ograniczonej przestrzeni czasu, którego człowiek nie pojmuje, pojmując jednak czas, który zaczyna się i kończy w aktualnej chwili konformizmu życia.
Niebo gwiaździste nade mną,
a prawo moralne we mnie.
			
/ Emmanuel Kant /
Chcecie wiedzieć, skąd wzięła się ta wizyta?
Otóż, zaproponowałem to spotkanie, gdyż przypomniałem sobie w cichej zadumie, że sześć lat temu
Stefania i Julia jako 11-letnie dzieci przebywały na
Polonijnym Obozie Letnim w Przemyślu, organizowanym przez Towarzystwo „Jasna Góra” z Tyraspola
i pana Mirosława, wówczas sprawującego funkcję
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 w Przemyślu. Pamiętam, jak troszczył się o te dzieci, które
przyjechały pierwszy raz do Polski z nieuznanego
państwa Naddniestrza, by poznać Ojczyznę swoich
przodków.
W inny słoneczny, pogodny dzień w ramach
warsztatów języka polskiego zawiozłem Julię i Stefanię do mojego przyjaciela Bogusława Iwanowskeigo – rzeźbiarza, poetę, sybiraka – na żywą lekcję
prawdziwej historii. Ta cicha i spokojna Galeria Quo
Vadis oddalona jest od dużych aglomeracji miejskich,
a odwiedzają ją turyści nie tylko z Polski, ale całej
Europy.
– Rzeźby po lewej stronie w ogrodzie to alegorie. Dalej stoją rzeźby o tematyce ekologicznej,
abstrakcyjnej, a tutaj drzewa umierają na stojąco. –

komentuje Boguś Iwanowski. – Ten powykrzywiany
pień to zgryzota, zawiść i nienawiść. Jednak Dzieje
Sybiraków są dla mnie czymś szczególnym. Każda
z tych prac ukazuje tragedię nieludzkich zbrodni, będących bezgraniczną pogardą dla człowieka. Prawdę o Katyniu i innych miejscach Golgoty Wschodu
wyryłem w drewnie, aby w ten sposób ocalić ją od
zapomnienia.
Stefania i Julia złapały głęboki oddech, gdyż
tego nie uczą w szkole, i zapytały mistrza o rzeźbę,
leżącej na podłodze.
– Ta rzeźba przedstawia dziecko na rękach matki, umierające z głodu na głębokiej Syberii. Marzyłem
wówczas, by otrzymać jedną kromkę chleba na
dzień po katorżniczej pracy. Marzyłem, by przeżyć,
by świadczyć o tej strasznej zbrodni.
Bogusław Iwanowski, artysta rzeźbiarz, przeżył
gehennę bolszewickiej kolektywizacji, obóz pracy
w tajdze. Doświadczył w życiu głodu, zimna, nędzy,
poniewierki. Ukazuje to w swoich rzeźbach. Ukończył także dzieje Piłsudskiego (ojciec artysty walczył
u boku Naczelnika Piłsudskiego). Wykonał 70  płaskorzeźb w dębie, w tym 30 herbów królewskich
z godłem polskim, dzieje królów polski. W ogrodzie
sztuki stoją rzeźby poświęcone życiu Jana Pawła II.
Jest to pierwsza taka kolekcja w Polsce, a może i na
świecie, dłuta jednego artysty. Bogusław Iwanowski
jest laureatem wielu międzynarodowych i krajowych
nagród. Wystawiał swoje prace między innymi
w Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii i Francji.
Dla zrównoważenia przeżyć odwiedziliśmy też
Zbigniewa Bednarczyka w Ostrowie koło Przemyśla,
współczesnego artystę-rzemieślnika, który wytwarza
fajki do palenia tytoniu i wysyła na cały świat.
Zbyszek łączy pasję tworzenia sztuki i biznesu. Osiągnął pozycję lidera tej branży w Polsce
i Europie. Szeroka gama produktów w połączeniu

w
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WIADOMOŚCI

POZNAJĄC POLSKĘ
w

Organizator warsztatów w Przemyślu: Towarzystwo Kultury
Polskiej „Jasna Góra” w Tyraspolu

DUŻY KADR

u
Dz i ę k

j e m y!
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PODZIĘKOWANIE. Pełnym sercem wdzięczności pragniemy podziękować panu Markowi Pantule i Natalii
Siniawskiej za zorganizowanie warsztatów dla nas. Był to bardzo owocny czas, możliwość poznania
historii, sztuki, tańca i ludzi, co rozszerzyło nasze horyzonty wiedzy i zrodziło empatię jako ważny
czynnik naszego świadomego życia.
Stefania i Julia

MOŁDAWIA: ZBLIŻENIE Z UE
Rada Stowarzyszenia UE–Mołdawia w dniu 31 marca br. podsumowała postępy we
wdrażaniu układu stowarzyszeniowego, który wszedł w życie 1 lipca 2016 r.
Unia Europejska i Republika Mołdawii potwierdziły zaangażowanie na rzecz stowarzyszenia
politycznego i integracji gospodarczej. Rada Stowarzyszenia przyjęła wspólne oświadczenie.
Przy okazji Rady Stowarzyszenia premier
Republiki Mołdawii Pavel Filip i wysoka przedstawiciel UE Federica Mogherini podpisali unijno-mołdawskie porozumienie w sprawie procedur
bezpieczeństwa w zakresie wymiany i ochrony
informacji niejawnych.
W ramach dialogu politycznego i współpracy
politycznej Rada Stowarzyszenia omówiła reformy
wprowadzane w Republice Mołdawii. Przyjrzała
się też kwestii zbieżności między UE a Mołdawią
w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.
– Rok 2016 był rokiem stabilizacji. W roku 2017
kolej na wzrost i inwestycje oraz wdrażanie reform.
Mój rząd zdecydowany jest poczynić postępy we
wszystkich dziedzinach – powiedział Premier Republiki Mołdawii Pavel Filip.
Rada Stowarzyszenia omówiła współpracę
w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Rozmawiała m. in. o reformie sądownictwa
oraz walce z korupcją, przestępczością zorganizowaną, handlem ludźmi, terroryzmem, nielegalną
migracją i praniem pieniędzy.

Pavel Filip i szef europejskiej dyplomacji, Federica
Mogherini, omawiają postępy w ramach Rady
Stowarzyszenia

– Nadal chcemy wspierać Republikę Mołdawii
na drodze ku politycznej stabilności, reformom
demokratycznym i rozwojowi gospodarczemu,
z myślą o jej obywatelach – zaznaczyła Komisarz do
spraw europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji
w sprawie rozszerzenia Johannes Hahn.
Rada omówiła postępy poczynione w ramach
pogłębionej kompleksowej strefy wolnego handlu
(DCFTA) oraz współpracę gospodarczą i sektorową
między UE a Mołdawią.
www.consilium.europa.eu

W MOŁDAWII WINO JUŻ NIE JEST ALKOHOLEM
Zgodnie z decyzją mołdawskiego parlamentu wino zostanie wykreślone z listy napojów
alkoholowych.

W stolicy Mołdawii przy ulicy Lecha Kaczyńskiego Polacy mają namiastkę ojczyzny – w Bibliotece Polskiej
im. Adama Mickiewicza książki w języku polskim i polskich twórców. Ze skromnych zbiorów biblioteki w Kiszyniowie korzysta prawie 4 tysiące osób, z czego 700 czytelników to Polacy. Pod koniec marca 2017 roku do
biblioteki trafiło blisko 50 nowych książek polskich autorów, słowniki, baśnie oraz książki pokazujące polską
przyrodę i historię. Publikacje przekazała Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach. To kolejna odsłona akcji „Świętokrzyskie Polakom w Mołdawii” (więcej o akcji w „Jutrzence” nr 3/2017).

Od marca 2017 roku wino w Mołdawii będzie
zaliczane do kategorii „produktów spożywczych".
A to oznacza, że producenci win będą mogli swobodnie reklamować swoje produkty w mołdawskich

mediach. Nie będzie też ich dotyczyły ograniczenia
sprzedaży w godzinach nocnych.
Odpowiedni projekt ustawy parlament Mołdawii
przegłosował w pierwszym czytaniu. W ten sposób
autorzy projektu postanowili pomoc mołdawskim
wytwórcom win, którzy ponoszą straty w związku
z wprowadzonym jeszcze w 2013 roku przez Rosję
embargiem na import produkcji alkoholowej z Mołdawii. Odbyło się to tuż przed podpisaniem przez Mołdawię umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską.
Autorzy projektu tłumaczą, że mieszkańcy Mołdawii rocznie wypijają 150 milionów litrów piwa, ponad
70 mln litrów mocnego alkoholu i jedynie 15 mln litrów
wina. Co prawda, do napojów alkoholowych nadal
będą zaliczane wina ponadpiętnastoprocentowe.
www.rp.pl
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nad którą nieustannie pracuje i współpracuje, wysyła
do Polski, by poznali kulturę polską, uczyli się języka, rozwijali intelektualnie, ale też poznawali świat
wartości drugiego człowieka.
I na koniec zostało nam jeszcze czwarte marzenie, tzw. dodane.
Przepraszam, to moje marzenie: oficjalnie
otworzyć Dom Polski „Wołodyjowski” w Raszkowie
i spotkać się w tym wspólnym Domu z cała Diasporą
Polską, z całej Mołdawii jak jedna rodzina...
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z indywidualnym podejściem do każdego wyrobu
daje niepowtarzalny i jedyny w swoim rodzaju
produkt, czasami dzieło sztuki. Oprowadzając nas
po swoim królestwie, stwierdził, że „używając dłut
i frezów, jesteśmy w stanie zrealizować najbardziej
ciekawe pomysły związane ze sztuką”.
W kameralnej rozmowie ze Zbyszkiem Julia
i Stefania zapytały o inspirację aktów twórczych w
fajce. Ku zaskoczeniu, artysta odniósł się wyłącznie
do sfery duchowej i oznajmił: – Moim marzeniem
obecnie jest zbliżenie się do Boga.
Pani Prezes Natalia Siniawska może być dumna
ze swojej młodzieży z Towarzystwa „Jasna Góra”,
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Польская организация „Центр сотрудничества молодежи” (Centrum Współpracy Młodzieży)
начиная с 2015 года реализует проект „Учебные визиты в Гдыне”, в рамках которого молодые
люди из Белоруссии, Молдавии и Украины могут посетить город Гдыня в формате двухнедельной
учебной поездки. Рабочий язык проекта – русский.
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Целью проекта является развитие институтов демократического государства и рост гражданской активности в странах Восточной Европы. Проект знакомит его участников с польским
опытом в области функционировании органов местного самоуправления, государственных
учреждений, массмедиа и неправительственных организаций, а также системой образования.
Программа учебного визита для группы из 12-15 участников длится 11 дней, встречи проходят непосредственно в офисах приглашающих организаций, что делает возможным общение
с их сотрудниками и получение ответов на возникающие вопросы.
Своими впечатлениями от
поездки в Гдыню поделилась
УЛЬЯНА ЯРОШ из Кишинева,
благодаря этому проекту открывшая для себя в 2015 году Польшу.
В настоящий момент Ульяна –
учитель английского языка в кишиневском лицее им. Т. Майореску и волонтер организации
«Advit».
– Ульяна, какие цели ты
ставила перед собой как
участник проекта?
– Во-первых, я хотела выйти
из зоны комфорта, а еще очень
хотелось посмотреть другой
мир, узнать, как живут в Польше.
Мне было интересно научиться
чему-то новому. Это был мой
первый опыт участия в ино-

странном проекте. Теперь я могу
сказать, что он подтолкнул меня
к тому, чем я занимаюсь сейчас,
а именно – к преподаванию
и занятиям с молодежью.
– Как подготовиться для
участия в проекте?
– Нужно просто ехать! Составить честное резюме и отправить его. Если тебя приняли,
то необходимо постараться как
можно быстрее адаптироваться,
использовать свои возможности
по максимуму и... получать удовольствие от процесса.
– Какими были твои первые впечатления от Польши?
– Очень яркими! Это очень
культурная страна, в которой

люди охотно помогают друг другу.
Я была поражена, когда незнакомая женщина просто так
подарила мне карту города.
– Как выглядел твой типичный день в Гдыне?
– Нужно отметить, что это
был очень насыщенный проект.
Каждый день у нас были различные встречи, посещение неправительственных и государственных организаций, музеев. Мы
встречались с депутатами, историками, предпринимателями,
педагогами, с самыми разными
людьми, которые рассказывали
нам о том, как они добились
столь высоких результатов.
– Какие возможности открывает этот проект?
– Проект позволяет избавиться от проблемы языкового
барьера, развивает умение
найти общий язык с разными
людьми, помогает преодолеть
страх перед публикой и, конечно
же, дает шанс обрести новых
друзей.
Дополнительную информацию
можно найти на сайте
http://www.cwm.org.pl/
и на странице Facebook:
Study Visits in Gdynia
Материал подготовила
Татьяна Мироник

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA
WSCHODNIOEUROPEJSKA
W PRZEMYŚLU

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ
ИНСТИТУТ В ПШЕМЫСЛЕ

Bezpłatne studia w Przemyślu
dla posiadaczy Karty Polaka

Бесплатная учеба в польском вузе
для лиц, имеющих Карту поляка

Dołącz do nas i studiuj w Przemyślu! Wysoko
wykwalifikowana kadra z największych ośrodków
uniwersyteckich i wciąż rozwijająca się baza dydaktyczna, z doskonale wyposażonymi laboratoriami,
daje nowe możliwości studiowania. W ogólnopolskim rankingu wyższych szkół zawodowych PWSW
w Przemyślu jest jedną z najlepszych podkarpackich uczelni zawodowych. Ponadto Uczelnia oferuje
swoim studentom wysokie stypendia oraz wygodny
nowoczesny akademik.
Kierunki studiów w PWSW
Przemyska uczelnia prowadzi bezpłatne studia
licencjackie i studia inżynierskie, a w swojej ofercie
dydaktycznej posiada następujące kierunki studiów:
architektura wnętrz, filologia ze specjalnością
filologia angielska, filologia polska, historia,
inżynieria środowiska, filologia ze specjalnością
lingwistyka stosowana (angielsko-ukraińska),
mechatronika, politologia, socjologia, stosunki
międzynarodowe, bezpieczeństwo i produkcja
żywności, projektowanie graficzne, inżynieria
transportu i logistyki. Szeroki wachlarz kierunków i specjalności sprawi, że każdy znajdzie coś
dla siebie.

Государственный Восточноевропейский
институт в Пшемысле объявляет набор
на следующие специальности
стационарного обучения
в 2017/2018 академическом году:
 история
 политология
 социология
 архитектура интерьеров
 графическое проектирование
 польская филология
 английская филология
 прикладная лингвистика (английский
и украинский языки)
 безопасность и производство продуктов
питания
 инженерия транспорта и логистика
 мехатроника
 международные отношения
 средства и методы защиты окружающей
среды

УЧИСЬ С НАМИ!
Прием заявлений производится в два этапа:
1) регистрация с помощью системы электронной
рекрутации, 2) предоставление в секретариат
вуза необходимого комплекта документов вместе с распечатанным формуляром электронной регистрации (поступающим из-за границы
необходимо предоставить также нотариально
заверенные переводы всех документов на
польский язык).
Полный список документов можно найти на
странице
http://www.pwsw.eu/zasady-rekrutacji.
Начало регистрации
с 1 июня 2017 г.
Срок подачи документов:
до 31 июля 2017 г.

Elektroniczna rekrutacja: wd.pwsw.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html
Informacji na temat rekrutacji udziela: mgr Agata Krzysik, tel. + 48 16 7355 112
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УЧЕБНЫЕ ВИЗИТЫ В ГДЫНЕ 2015 – 2018
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ŚLADY STARYCH BIELC

ŚLADY STARYCH BIELC

HISTORIA JEDNEJ PIOSENKI

Stefan Sadovnikov. Bielce (tryptyk)			

/ źródło: www.shtetlbelts.ru

Miasteczko Bełz

Iza Kremer / fot.: stanford.edu

Gołda Tencer, Magda Umer, zespół „Raz, dwa,
trzy”, Katarzyna Jamróz... Nawet w „Zakazanych
piosenkach”, filmie z 1946, pojawiła się przeróbka
„Miasteczka” pt. „Warszawo ma” (zaśpiewała ją
Zofia Mrozowska).
Piosenka podbiła serca słuchaczy, stając się
uniwersalną deklaracją tęsknoty, wspomnieniem
beztroskich lat. Melancholijna, wręcz płaczliwa
melodia smuci, ale w fantastyczny sposób zostawia
otwartą furtkę dla ciepła, które pojawia się wraz
z przywołaniem obrazów z przeszłości, do których
wrócić się już nie da.
Ze względu na podobnie brzmiące nazwy,
trudno dziś z całą pewnością powiedzieć, o którym
mieście jest w piosence mowa. Ale czy to aż takie
istotne? Uniwersalny tekst piosenki sprawia, że słuchając jej możemy odczuwać tęsknotę za każdym
opuszczonym, rodzinnym miasteczkiem...
Dlatego chyba „Miasteczko Bełz” wciąż znajduje nowych odbiorców, mimo upływających lat i innej
formy niż ta, którą przybiera współczesna muzyka.
Opr. Tatiana Zalewska na podstawie:
www.opowiesciprowincjonalne.wordpress.com
www.paragonzpodrozy.pl, www.krakow.wyborcza.pl

Mój miły Icełe
już nie bój się nocy
i ludziom w oczy patrz,
w miasteczku Bełz.

Miasteczko Bełz,
kochany mój Bełz.
W poranne gazety ubrany
spokojnie się budzi Bełz

Białe ziarno, czarny mak,
młodej żony słodki smak.
Kroki w sieni... nie drżyj tak,
to nie oni. To tylko wiatr...

Minęło tyle lat,
harmonia znów gra,
obłoki płyną w dal,
znów toczy się świat.

Łagodny świt
w zwyczajnych dni rytm,
w niedziele bezpieczna
nad rzekę wycieczka
i w krzakach szept.

Miasteczko Bełz,
kochany mój Bełz.
W kołysce gdzieś
dzieciak zasypia,
a mama tak nuci mu:

A w piekarni pachnie chleb,
koń nad owsem schyla łeb.
Zakochanym nieba dość,
tylko cicho gwiżdże ktoś.

Zaśnijże już
i oczka swe zmruż.
Są czarne,
a szkoda, ze nie są niebieskie.
Wołałabym...

Wypiękniał nasz Bełz,
w ogrodach,
na drogach bez.
Nikt nie chce pamiętać,
nikt nie chce znać
smaku łez.
I tylko gdy śpisz,
samotny i sam,
i tylko gdy śpisz,
płyniesz, giniesz tam...
Gdzie tata i mama
przy tobie są znów
i czule pilnują
malutkich twych snów.

Miasteczko Bełz,
main sztetełe Bełz.
Wypłowiał już tamten obrazek,
milczący, płonący Bełz.
Dziś, kiedy dym,
to po prostu dym.
Pierścionek na szczęście,
w przemyśle zajęcie,
w niedzielę chrzest.

Zaśnijże już
i oczka swe zmruż.
Są czarne,
a szkoda, ze nie są niebieskie.
Wolałabym...
Tak jakoś...
Agnieszka Osiecka

znajdziesz na YouTubie
Polecamy do przesłuchania kilka wersji tej piosenki w języku polskim, w tym wykonania przedwojenne,
odznaczające się naprawdę wyśmienitym klimatem:
 Adam Aston „Miasteczko Bełz”  Tadeusz Faliszewski & Wiktor Tychowski „Miasteczko Bełz”
oraz w języku jidysz:  Yiddish Song – Belz, Mayn Shtetele Belz (wykonawca nieznany)
Współczesna wersja, do której słowa ułożyła Agnieszka Osiecka jest w Polsce zdecydowanie lepiej rozpoznawana:  Magda Umer „Miasteczko Bełz”  Raz, dwa, trzy „Miasteczko Bełz”
Ciekawe też połączenie żydowskiej piosenki z muzyką klubową: Nina Stiller „Mayn Shtetele Beltz”
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„Pamiętam temu 20 już lat
gdym szedł w daleki nieznany świat
me oczy były tak pełne łez
gdym żegnał mój rodzinny Bełz”
To pierwsza strofa tej piosenki, napisanej
w latach 30. XX wieku.
Szukając wzmianek o autorach i różnych interpretacjach, dowiadujemy się, gdzie leży tytułowe
miasteczko. Istnieje co najmniej kilka wersji. Utwór
ten niektórzy kojarzą (najprawdopodobniej błędnie)
z miastem Bełz, położonym w obwodzie lwowskim
na Ukrainie. Inni twierdzą, że jest to polski Bełżec
w województwie lubelskim. Wiele jednak wskazuje
na to, że chodzi o inne miejsce, znajdujące się
obecnie na terenie Mołdawii. Nazwa miasteczka
brzmi w języku jidysz podobnie jak nazwa miasta
w języku rumuńskim – Bălți [Belc].
Dyskusja na ten temat trwa właściwie już tylko
w internecie, w komentarzach pod poszczególnymi
wersjami utworu. Analizując pisownię nazw powyższych miejscowości w języku jidysz (mołdawskie
Bielce – [Belc], ukraiński Bełz – [Belz]) wywnioskowano, że to mołdawskie Bielce są prawdziwym Bełzem z piosenki. Do tego poznanie historii
powstania piosenki „Miasteczko Bełz” ma ważny
wpływ na zorientowanie się, o które miasteczko
tak naprawdę chodzi.
W Nowym Jorku w latach 30. doszło do spotkania trzech osób: węgierskiego Żyda Jacoba Jacobsa, amerykańskiego Żyda pochodzenia rosyjskiego
Alexandra Olshanetsky i Izy Kremer – Żydówki
z Besarabii. Pisarz, kompozytor i wokalistka. Wielokulturowa fuzja zaowocowała powstaniem jednej
z bardziej znanych piosenek żydowskich.
Iza Kremer, śpiewaczka operowa pochodzenia żydowskiego (sopran), która jako pierwsza na
świecie wykonywała na estradzie piosenki w jidysz,
przyszła na świat w rosyjskiej wówczas Besarabii,
w Bielcach. Właśnie dla niej napisał Jacobs piosenkę o rodzinnym mieście. Po raz pierwszy „Miasteczko Bełz” zostało wykonane przez diwę z Besarabii
w musicalu „The Song of the Ghetto” („Pieśni z getta”)
w 1932 r. i już wtedy zwiastowało światową karierę.
Piosenka stała się przebojem. Trzy lata później
utwór zaśpiewał po polsku Adam Aston, a kiedy po
wojnie nową wersję napisała Agnieszka Osiecka,
pojawiło się wiele nowych interpretacji. „Miasteczko
Bełz” mają w swoim repertuarze Sława Przybylska,
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Nie do końca wiadomo, kiedy powstała ta przepiękna, tradycyjna, żydowska piosenka „Mayn
Shtetele Belz”, po polsku „Miasteczko Bełz”. Napisane w jidysz słowa, wiele razy zmieniane przez
kolejnych wykonawców, wyrażają tęsknotę za utraconym domem, za matką, ojcem, rodzinnym
ciepłem.

TRADYCJE ZNANE I TE ZAPOMNIANE

мигус-дынгус, или Мокрый понедельник – это второй день Пасхи, который
приносит много веселья, особенно
самым младшим. Соблюдается он в Польше
повсеместно и является единственным днем
в году, когда никто не может нам запретить
вылить ведерко воды на кого-либо из близких,
друзей или знакомых, а вид мокрой одежды
может вызвать улыбку на лицах не только обливающих, но и облитых. Стоит вспомнить,
откуда взялся этот своеобразный обычай.

Polewanie wodą w wielkanocny poniedziałek
ma długą tradycję. Mimo że we współczesnych czasach stanowi już tylko element zabawy, w polskiej
tradycji obecny jest ponad 600 lat. Śmigus-dyngus
początkowo związany był z obrzędami Słowian,
praktykowanymi poprzez radość po odejściu zimy
i nadejściu wiosny.
Na czym zatem polegało wiosenne smaganie?
Na uderzaniu się po nogach witkami bazi bądź
wierzby. Rytuałowi temu towarzyszyło także oblewanie wodą. Zabiegi te miały prosty cel – miały
oczyścić z chorób i brudu, by móc ze spokojem

Обливание водой в пасхальный понедельник
имеет давнюю традицию. В наше время этот
обычай превратился в забаву, но этой польской
традиции уже более 600 лет. Смигус-дынгус первоначально был связан с древними славянскими
ритуалами, передающими радость от ухода зимы
и прихода весны.
Так что же такое Смигус? Название это связано со словом «śmigać» (стегать прутом). Итак,
в чем заключалось весеннее стегание? В хлестании ветками ивы или вербы по ногам. К тому же
этот ритуал сопровождался обливанием водой.
Цель этих процедур была довольно простой –
очиститься от болезней и нечисти, чтобы можно
было спокойно войти в новый природный цикл.
Кроме того, эти ритуалы должны были увеличить
плодовитость, укрепляя жизненные силы, поэтому
считается, что обряд смигуса-дынгуса касается
прежде всего девушек на выданье. Если девушку
никто не облил в этот день водой, это свидетельствовало о ее непривлекательности и сулило
в будущем остаться старой девой.
По давней традиции женщины могли отыграться в пасхальный вторник, обливая водой мужчин.
Поначалу католическая церковь резко осуждала эти языческие обычаи. Но, не сумев отучить
людей от веселых забав, церковь придала им
новую символику: обливание связано с очищающей силой святой воды, смывающей все грехи,
а стегание ветками отсылает к бичеванию Иисуса.
Сегодня осталась лишь забава – в Мокрый понедельник обливать водой всякого, кто попадется
на пути. Конечно, большинство из нас опасается за
свою одежду и прическу. К тому же за обливание
прохожих водой можно заплатить штраф как за
неподобающую выходку. Поэтому давайте будем
веселиться только среди своих близких и не забывать эту прекрасную традицию!

Ilustracja z Encyklopedii staropolskiej ilustrowanej
Zygmunta Glogera przedstawiająca śmigus.

Ś

MIGUS to ponoć rozwinięta forma
słowa Schmackostern
(smakować, smagać). Istnieje
również teoria, w której słowo śmigus
związane jest tylko i wyłącznie z polskim
rzadko używanym słowem „śmigać”
oznaczającym smaganie.

W dzisiejszych czasach pozostała jedynie zabawa oblewaniem wodą każdego, kto się trafi na
naszej drodze. Większość z nas boi się o swoje ciuchy i fryzury. Do tego za oblanie wodą może grozić
mandat, gdyż zachowanie bywa traktowane jako
wybryk. Bawmy się więc tylko wśród najbliższych
i nie zapominajmy o tej pięknej tradycji!

Obraz Michała Elwiro Andriolli „Dyngus”, 1882

Ну а что означает Дынгус? Во время чествования весны у славян существовала традиция
обмениваться крашеными яйцами, которые символизируют жизнь и плодородие. Со временем такой
обмен крашенками стал возможен во время взаимных пасхальных визитов. Дынгус – это посещение
друзей и родственников, сопровождающееся застольями и обменом подарками. Хозяева должны
были давать на дорогу гостям пищу – крашеные
яйца, иначе они могли быть облиты водой или же
сталкивались с другими подобными выходками
со стороны разочарованных посетителей. Для
многих дынгус также был хорошей возможностью разнообразить свое меню. Не каждый день,
в конце концов, вы могли быть гостем в дворянском
поместье и одарены подарками!

Czym zatem jest Dyngus? Podczas słowiańskich Jarych Godów świętujący wymieniali się
kraszankami (jajko jest wszakże symbolem życia
i płodności). Z czasem jedyną szansą na taką wymianę stało się wzajemne składanie wizyt. Dyngus
to zatem zwyczajowe obchodzenie domów znajomych i krewnych połączone z poczęstunkiem i wymianą podarunków. Gospodarze byli zobowiązani
wykupić się poprzez obdarowanie żywnością na
drogę – najczęściej pisankami. W przeciwnym razie
mogli zostać zlani wodą bądź też – mogli doświadczyć rozmaitych psikusów ze strony zawiedzionych
włóczebników. Dla wielu obchodzących dyngowanie było szansą na wzbogacenie jadłospisu. Nie na
co dzień było można przecież zostać obdarowanym
przez gospodarza dworku szlacheckiego!
Źródło:
www.historiamniejznanaizapomniana.wordpress.com
tłum. na j. rosyjski Ałła Klimowicz

Smaganie dziewcząt na Morawach,
autor: М. Gardavská, 1910 r.
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C

migus-dyngus, czyli Lany Poniedziałek –
to określenie drugiego dnia Świąt
Wielkanocnych, który co roku przynosi
wiele radości, szczególnie tym najmłodszym.
Kultywowany w całej Polsce jest jedynym dniem
w roku, kiedy nikt nie może nam zabronić wylać
wiaderka wody na kogoś z rodziny, przyjaciół
bądź znajomych, a widok przemoczonego ubrania wywołuje uśmiech na twarzach nie tylko oblewających, ale i oblanych. Warto przypomnieć
skąd wziął się ten oryginalny zwyczaj.

16

Jutrzenka 4/2017

Ś

СМИГУС-ДЫНГУС

wejść w nowy cykl przyrody. Poza oczyszczeniem,
zabiegi te sprzyjały też płodności – wzmagały siły
witalne. Z tego powodu wodą i witkami obrywały
najczęściej panny na wydaniu. Niewysmagana
i nieoblana panna mogła obawiać się o swoją przyszłość. Niezamężna kobieta, której nikt nie oblał
wodą, była uważana za nieatrakcyjną. Świadczyło
to o braku zainteresowania jej osobą i prognozowało staropanieństwo.
Dawniejsze obyczaje dawały kobietom szansę
na rewanż – we wtorek wielkanocny to one oblewały
mężczyzn.
Kościół początkowo ostro krytykował te pogańskie zwyczaje. Nie mogąc jednak oduczyć ludzi tych
radosnych zabaw, kościół wiernie zaadaptował je,
nadając im nową symbolikę: oblewanie wiąże się
z oczyszczającą mocą święconej wody, która
zmywa grzechy, zaś smaganie witkami – z męczeństwem chłostanego Jezusa.
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POZNAJĄC POLSKĘ

PODOBA MI SIĘ...

В Великую субботу в два часа дня к костелу
идут нарядно одетые жители села с корзинами с едой. Взрослые несут большие корзины,
а дети – маленькие. Все вместе читают благодарственную молитву, после чего ксендз освящает праздничную еду. Во время вечерней
мессы еда не освящается.
Воскресная служба особенная. Каждая
особа женского пола независимо от возраста
считает своим долгом прийти на нее в обновке,
которая будет впоследствии обсуждена завистливыми соперницами.

В пасхальный понедельник в селе царит
веселье: все от мала до велика обливаются
водой. Когда все облиты и сушатся дома, по
дворам начинают ходить дети. Они стучат
в двери и первого домочадца, открывшего двери, обрызгивают дезодорантами или духами. За
это «облитый» обязан подарить детям сладости.
Во вторник все возвращаются к работе, которой весной в селе очень много. А мне нужно
было уезжать домой, в Молдавию, где меня тоже
ждала работа.
Алла Климович, Глодяны
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CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!
Bardzo podoba mi się w Mołdawii zwyczaj pozdrawiania się w Okresie Wielkanocnym słowami
Chrystus Zmartwychwstał! Byłem bardzo zaskoczony w pierwszych latach mojego pobytu tutaj, że
ten zwyczaj jest aż tak popularny. Zaskoczył mnie
policjant, który zatrzymał mnie na drodze. Kiedy
podszedł do mnie, pierwszy użył tego pozdrowienia,
zanim jeszcze zdążyłem cokolwiek powiedzieć.
Innym razem podobna sytuacja miała miejsce
w wulkanizacji. Kiedy ja przywitałem się z pracownikiem słowami Dzień dobry, pracownik odpowiedział
Chrystus zmartwychwstał!
Uważam, że bardzo ważne jest, aby ten zwyczaj
zachować i umacniać. Nie tylko ze względu na to,
że jestem księdzem. Nie wiem jak bardzo wierzący i praktykujący swoją wiarę był ów policjant czy
pracownik wulkanizacji. Obawiam się, że tak jak
większość mieszkańców Mołdawii do cerkwi chodzi
nieczęsto. Może właśnie tylko w Wielkanoc, żeby
poświęcić paschę. Jednak mimo to, w jakiś sposób
czują się związani z kulturą chrześcijańską, w której
wyrośli i w której żyją.
Dzisiaj, kiedy mieszkańcy Mołdawii, po 25 latach
niepodległości, dalej mają problemy z samookreśleniem, takie elementy, jednoczące wszystkich,
są bardzo ważne. Tym bardziej, że ideologia wojującego laicyzmu i antychrześcijaństwa jest coraz
mocniejsza. Mołdawia już raz przeżyła czas, kiedy

praktykowanie wiary było mocno ograniczone,
cerkwie i kościoły zamykane, a księża prześladowani. Może nam się wydawać, że to już przeszłość.
Jednak nic bardziej mylnego! Zachodnia kultura,
opętana lewicową ideologią multikulturowości pod
płaszczykiem tolerancji, zdaje się powielać te totalitarne metody walki z chrześcijaństwem. Być może
jeszcze bez represji, jednak równie skutecznie.
Jak już napisałem, to wielkanocne pozdrowienie jednoczy wszystkich mieszkańców Mołdawii,
niezależnie od narodowości i używanego języka.
Podobają mi się te sytuacje, kiedy mówię Christos
a înviat! i słyszę w odpowiedzi Воистину воскрес!
Natomiast jeszcze zabawniejsza sytuacja jest wtedy, kiedy ktoś z naszej mołdawskiej Polonii, witając
się ze mną, mówi: Jak to się mówi w Polsce? Pan
Jezus zmartwychwstał? albo po Wniebowstąpieniu
Pan Jezus wniebowstąpił?
W Polsce nie mówi się ani tak, ani tak. To paschalne pozdrowienie (Chrystus zmartwychwstał!)
pochodzi z tradycji prawosławnej i w Polsce jest
mało znane, chociaż coraz bardziej popularne.
Natomiast Chrystus wniebowstąpił! nie jest znane
w ogóle i nikt w Polsce tak nie mówi. Przy całej
miłości do Polski, warto sobie czasem uświadomić,
że nie wszystko, co dobre i co warto pielęgnować,
pochodzi z Polski i z Kościoła katolickiego.
Ks. Krzysztof Płonka

DUŻY KADR

W ten Święty okres
wielu łask od Zmartwychwstałego Pana na każdy dzień!
Smacznego jajka i mokrego Śmigusa
życzy redakcja pisma Polaków w Mołdawii
Wielkanoc.
Kościół pw. Opatrzności Bożej
w Kiszyniowie
/ Fot. Aleksander Kozyrski
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После мессы все идут домой, чтобы приступить к праздничной трапезе.
Традиционно обед начинается с освященных яиц. Хозяйка подает горячий, свежеиспеченный хлеб. У хлеба срезается верхушка
и оказывается, что внутри его находится традиционный пасхальный суп – журек – из белой
колбасы.
Белая колбаса – это колбаса, которую едят
только на Пасху. Сделана она из мяса, не содержащего крови. Таким своеобразным образом
выражается уважение и благодарность к воскресшему Христу.
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В этом году Пасху я праздновала в Верхней
Силезии в небольшом селе Врублевцы.
Села в верхней Силезии очень живописны.
Каждая хозяйка считает своим долгом украсить
окна своего дома занавесками с изящными узорами, присобрать их особенным образом так,
чтобы ее окна не были похожи на окна соседок.
На Пасху на подоконниках устанавливают
вырезанные из фанеры силуэты зайцев, гусей
и писанок. Дворы украшены пасхальными деревцами, на ветвях которых висят разноцветные
писанки. Под ними также ставят фигурки зайцев
и гусей.

W naszej nowej rubryce „Podoba mi się...” będziemy zamieszczać felietony na temat
co nam się podoba w Mołdawii i czego nie lubimy. Do pisania takich felietonów zachęcamy
Polaków mieszkających w Mołdawii tymczasowo, którzy mają trochę inne spojrzenie na
różne sprawy.
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В ГОСТИ НА ПАСХУ!

SMACZNEGO!

KLUB MĄDREJ SÓWKI

Przekładaniec

ROZCZYN: l 4 dag drożdży
l 2 dag cukru l mleko

1. Jak ustalana jest data Wielkanocy?

3. Wielki Post, poprzedzający
Wielkanoc, kończy się:

 To zawsze pierwsza niedzie-

 W Niedzielę Palmową
 W Wielką Sobotę po poświę-

2. Kiedy święci się palmy?

NAŁOŻENIE II: l 10 dag fig
l 5 dag rodzynków
l 10 dag skórki pomarańczowej
l 5 dag orzechów włoskich l syrop z konfitury

 W Wielką Sobotę
 W Niedzielę Wielkanocną na

uroczystej porannej mszy
 W Niedzielę Palmową –
tydzień przed Wielkanocą

NAŁOŻENIE III: l 15 dag konfitury z płatków róży
NAŁOŻENIE IV: l 20 dag konfitury z truskawek

ceniu koszyczka

 W Wielki Czwartek
4. Co wkładamy do koszyczka
wielkanocnego?

 Palmę i wodę do poświęcenia
 W symbolicznej ilości to, co

znajdzie się na wielkanocnym
stole – jajka, chleb, baranek,
wędlina, sól i pieprz, chrzan
 Czekoladowego zająca, cukrowego baranka, palmę

5. Jakie wielkanocne ciasto jest
przeznaczone do zdobienia?

 Sernik
 Mazurek
 Babka wielkanocna
6. Kraszanki to:

 Jajka pofarbowane na jed-

nolity kolor, kiedyś wyłącznie
naturalnymi metodami
 Jajka zdobione woskiem
i potem farbowane
 Jajka, na których wzory są
wydrapane

Prawidłowe odpowiedzi: 1-1, 2-3, 3-3, 4-2, 5-2, 6- 1

NAŁOŻENIE V: l 20 dag konfitury z moreli
l 1/2 jaja do smarowania l 3 dag cukru z wanilią
l masło do smarowania formy

Opracowała Aleksandra Niculeac
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NAŁOŻENIE I: l 20 dag migdałów
l 12 dag cukru pudru l 1/4 laski wanilii
1/2 cytryny (sok).
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Co wiesz o Wielkanocy? Niektóre pytania Cię zaskoczą! Spróbujcie rozwiązać ten quiz.

la po pierwszej wiosennej
pełni Księżyca
 To zawsze pierwszy poniedziałek kwietnia
 To zwykle ostatni poniedziałek marca

CIASTO: l 36 dag mąki l 6 dag cukru l 5 żółtek
l 1/2 szklanki sklarowanego masła l sól
l skórka cytrynowa.

Przygotować nałożenia w dzień poprzedzający
pieczenie przekładańca. Konfitury osączyć, pozostawiając je czas dłuższy na sicie.
Nałożenie migdałowe: migdały sparzyć, zemleć
w maszynce. Cukier wymieszać z migdałami, wanilią
i sokiem z cytryny.
Nałożenie bakaliowe: figi i rodzynki opłukać,
osuszyć. Figi i skórkę pomarańczową pokroić w kostkę, orzechy grubo posiekać, wymieszać wszystkie
składniki, jeżeli nałożenie rozpada się, dodać łyżkę
syropu ze skórki pomarańczowej lub konfitur.
Sporządzić ciasto drożdżowe: sklarować masło,
zrobić rozczyn, postawić do wyrośnięcia. Utrzeć
żółtka z cukrem, dodać skórkę cytrynową, wlać
wyrośnięty rozczyn, dodać mąkę i zarobić mlekiem.
Gdy wszystkie składniki ciasta połączą się, dodawać
po trochu ciepłe, sklarowane masło, ciasto wyrobić
i pozostawić do wyrośnięcia.
Podzielić ciasto na 3 części: jedną częścią
wyłożyć równomiernie dno wysmarowanej masłem
brytfanny, zakładając ciasto na ścianki brytfanny.
Każde nadzienie podzielić na pół i wykładać je
wzdłuż, rzędami obok siebie, zaczynając od środka.

QUIZ wielkanocny
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Dawno temu od jesieni gromadzono w polskich domach konfitury. Słoiki z usmażonymi wiśniami,
gruszkami, pigwą, dziką różą oraz inne i bardziej egzotyczne dary natury w postaci scukrzonej skórki
pomarańczy, fig i suszonych daktyli – wszystko to zapowiadało cud wielkanocnych wypieków, jakim
był przekładaniec...

Najpierw masę migdałową, obok z jednej strony
różę, z drugiej morele, później masę bakaliową,
obok truskawki. Dobór konfitur można zmienić wg
upodobania.
Z drugiej części ciasta wywałkować placek
długości i szerokości brytfanny. Placek nawinąć
na wałek i przenieść, układając na pierwszej warstwie przekładańca. Ciastem dobrze oblepić brzegi
przekładańca, tak aby w czasie pieczenia sok
z nadzienia nie wydostał się na zewnątrz.
Na cieście ułożyć powtórnie rzędami drugą
połowę nałożenia. Wywałkować trzecią część ciasta, nadając mu wymiar brytfanny, placek nawinąć
na wałek i przenieść, układając na przekładańcu.
Brzegi ciasta zlepić z poprzednią warstwą, powierzchnię przekładańca wygładzić i postawić
ciasto do wyrośnięcia.
Wyrośnięte ciasto posmarować jajem i wstawić do piekarnika. Piec godzinę przy 170-180°C.
Przekładaniec po wyjęciu z piekarnika przestudzić
w brytfannie i ostrożnie go wyjąć. Po ostygnięciu
polukrować lukrem waniliowym.
www. kuchnia-polska.net

CO, GDZIE, KIEDY? 
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DOTKNIĘCIE ANIOŁA
na Festiwalu Cronograf w Kiszyniowie
Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych CRONOGRAF w Kiszyniowie
zaprosił do konkursu film dokumentalny „DOTKNIĘCIE ANIOŁA” w reżyserii Marka
Pawłowskiego. Pokaz filmu odbędzie się w niedzielę, 28 maja 2017 r.
Film miał już wiele pokazów na świecie. Był polsko-niemieckim kandydatem
do Oscara w w kategorii film dokumentalny. Ma na koncie 22 nagrody i był wyświetlany od USA po Japonię.
Ostatnio film reprezentował Polskę jako jedyny wybrany z pięciu dokumentów
w Johannesburgu w RPA, a także w Zagrzebiu podczas Festival of Tolerance.
Film jest przejmujący, to ważne dla Polaków świadectwo polskiego Żyda Henryka Schoenkera
o Polakach, ratujących Żydów w czasie wojny. Jest jednocześnie piękną opowieścią i artystycznie doskonale zrobionym filmem.
Zachęcamy Państwa do poznania tej odkrywczej historii, o której wcześniej nikt nie słyszał.
W czasie festiwalu Cronograf filmy ocenia międzynarodowe jury. W programie festiwalu co roku
znajdują się także spotkania z twórcami, warsztaty, a także program edukacyjny dla młodzieży.

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW

UNIWERSYTET ŁÓDZKI
ZAPRASZA NA STUDIA
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Uniwersytet Łódzki jako pierwsza publiczna uczelnia w Polsce wprowadził zniżki w opłatach za studia w języku polskim lub
angielskim dla obywateli Mołdawii, którzy nie posiadają Karty
Polaka. Zniżka ta wynosi 50 % dla osób, które rozpoczną studia
w roku akademickim 2017/2018. Oznacza to, że koszt studiów
na UŁ wynosi obecnie 1000-1500 EUR za rok w zależności od
wybranego kierunku.
Zniżka obowiązuje przez cały okres kształcenia na studiach
licencjackich (3 lata), magisterskich (2 lata) lub doktoranckich
(4 lata).
więcej informacji na http://iso.uni.lodz.pl/
vK:https://vk.com/uni_of_lodz
FB: https://www.facebook.com/polishuniversity
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