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Ogromne podziękowania za wsparcie naszej działalności kulturowej kierujemy do:
– mera Miasta Komrat Segieja Anastasowa,
– gubernatora Gagauzji Iriny Włach,
– Urzędu Kultury Gagauzji,
– rodziców i opiekunów.
Uczestnicy zespołu „Polacy Budżaka”
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W dniach 17-25 kwietnia Polonusi z mołdawskiego
miasta Komrat uczestniczyli w Międzynarodowym Festiwalu
Tańca dla Dzieci w Turcji. Młodsza grupa zespołu „Polacy
Budżaka” reprezentowała swój region – Gagauzję, który jest
partnerem dzielnicy Pendik w tureckim mieście Stambuł
(İstanbul).
23 kwietnia w Turcji obchodzony jest Dzień Dziecka. Jest to
dzień ustalony zgodnie z ideą Mustafy Kemala Ataturka, założyciela Republiki Turcji i poświęcony wszystkim dzieciom w kraju,
aby podkreślić, że stanowią one przyszłość nowego narodu.
Z tej okazji w całym kraju odbywają się festyny, zabawy i inne
imprezy plenerowe. Organizowane są występy dzieci z różnych
szkół, parady, atrakcje dla najmłodszych.
Festiwal Tańca w Stambule to jedna z największych dziecięcych imprez, która odkrywa utalentowane dzieci i promuje
ich twórczość. W tym roku na festiwalu występowały dzieci
z dziesięciu krajów, m. in. Serbii, Czarnogóry, Albanii, Macedonii,
Mołdawii, Rumunii, Turcji.
Zespół „Polacy Budżaka” uczestniczył w pokazach tanecznych w szkole tureckiej oraz w koncercie galowym, który odbył się
na wybrzeżu Morza Czarnego. Widzowie cudownie przyjmowali
występy każdego zespołu tanecznego.
Wszystkie dzieci z Mołdawii mieszkały u rodzin tureckich
i bardzo zaprzyjaźniły się z nimi. Podczas pobytu przygotowano
dla grupy z Komratu bogaty program kulturalny: dzieci odwiedziły
Muzeum miniaturowych budynków, panoramę wojny rosyjsko-tureckiej, zorganizowano dla nich wycieczkę statkiem po cieśninie
Bosfor. W programie pobytu była również wizyta do merostwa
miasta, gdzie każdemu dziecku wręczono prezenty.
Miejscowy samorząd organizował paradę, której bohaterami
były dzieci w strojach osmańskich. Był to najbardziej kolorowy
pochód, w jakim uczestniczyliśmy. Czerwone baloniki, muzyka,
wata cukrowa – dla małego dziecka to przeżycie z najwyższej
półki!
Pożegnano nas miło i ciepło, aż żal było wyjeżdżać. Czekamy
na przyjazd naszych tureckich przyjaciół do Komratu.
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Fotorelacja. Stambulskie impresje
[ Święto Narodowe Trzeciego Maja
[ Aktualności. Targi Książki dla
Dzieci i Młodzieży w Kiszyniowie
[ Temat z okładki
Dzień Europy w Kiszyniowie
[ Wiadomości. Ciekawostki
Mołdawia na Eurowizji 2017
[ Aktualności:
Poświęcenie kościoła w Tyraspolu
Dzień Młodzieży w Benderach
[ K. Kwiatkowska. Nauczanie języka
polskiego w Mołdawii, część 2
[ Muzeum II Wojny Światowej
[ Program stypendialny im. Banacha
[ Kącik filatelistyczny
[ Informacje polonijne
[ Nie ma kryzysu ludzkich serc!
[ Smacznego!
[ Uczymy się polskiego
[ Spotkania z Mołdawią. Radonica –
Wszystkich Świętych w wydaniu
mołdawskim
[

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo
redagowania i skracania nadesłanych
tekstów, także odmowy publikacji
bez podania przyczyny. Nie ponosi
odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam. Opinie
wyrażone przez czytelników nie
zawsze są zgodne z opinią redakcji.

Projekt jest finansowany
ze środków przyznanych
z funduszy polonijnych
Departamentu Współpracy
z Polonią i Polakami za Granicą
na wniosek Ambasady RP
w Kiszyniowie

226 LAT TEMU UCHWALONO
KONSTYTUCJĘ 3 MAJA
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Sejm Czteroletni po burzliwej debacie 3 maja 1791 r. przyjął przez aklamację ustawę
rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja.

Celem uchwały miało być
ratowanie Rzeczypospolitej, której
terytorium zostało uszczuplone w wyniku
I rozbioru przeprowadzonego przez Prusy, Austrię
i Rosję w 1772 r.
Konstytucja została uchwalona na Zamku
Królewskim w Warszawie. Trzeciomajową sesję
sejmową rozpoczął marszałek Stanisław Małachowski, który przedstawił tragiczną sytuację kraju. Następnie, po odczytaniu świadczących o zagrożeniu
zewnętrznym, a specjalnie na tę okoliczność spreparowanych, raportów polskich placówek dyplomatycznych, poproszono o radę Stanisława Augusta.
W pierwszych zdaniach uchwalonego przez
aklamację dokumentu podkreślano jedność państwa, czego wyrazem miał być jeden rząd, skarb
i armia. Artykuł pierwszy konstytucji potwierdzał dominującą rolę religii katolickiej. W drugim zaakcentowano pozycję szlachty, gwarantując jej przyznane
dawniej przywileje.
Szlachtę za najpierwszych obrońców wolności
i niniejszej konstytucyi uznajemy; każdego szlachcica cnocie, obywatelstwu i honorowi, jej świętość
do szanowania, jej trwałość strzeżenia poruczamy,
jako jedyną twierdzę ojczyzny i swobód naszych –
podkreślono w uchwale.
Ustawa o miastach, stanowiąca artykuł trzeci
dokumentu, potwierdzała prawo mieszczan do samostanowienia w istotnych sprawach, posiadania
ziemi oraz przyjmowania do stanu szlacheckiego.
Artykuł czwarty utrzymywał poddaństwo chłopów wobec szlachty, przyjmując jednak włościan
„pod opiekę prawa i rządu krajowego”, co gwarantowały umowy zawarte przez nich z właścicielami
ziem. Przyznawano także wolność każdemu chłopu
przybywającemu lub wracającemu po ucieczce,
co miało zachęcać włościan z innych krajów do
zamieszkania w Polsce.
Konstytucja ustanowiła trójpodział władzy.
Władzę ustawodawczą miał stanowić dwuizbowy
parlament, składający się z sejmu – 204 posłów

spośród szlachty i 24 plenipotentów miast – oraz
senatu (złożonego z biskupów, wojewodów, kasztelanów i ministrów pod przewodnictwem króla),
o ograniczonej roli.
Funkcję wykonawczą miał sprawować król
i odpowiedzialny przed Sejmem rząd, zwany Strażą
Praw, który tworzył prymas oraz ministrowie policji,
pieczęci (spraw wewnętrznych), skarbu, wojny
i spraw zagranicznych. Król mógł powoływać ministrów, senatorów, biskupów, oficerów i urzędników,
a podczas wojny był wodzem naczelnym armii. Rolę
sądowniczą w państwie powierzano niezależnym
trybunałom. Planowano reformę sądownictwa oraz
utworzenie sądów ziemskich i miejskich, a także
Trybunału Koronnego i sądów asesorskich.
Segment szósty dokumentu dotyczył organizacji
Sejmu. Likwidował instrukcje poselskie nakładające
na posłów obowiązek zajmowania stanowiska ich
lokalnego środowiska i znosił liberum veto, wprowadzając głosowania większościowe. Kadencja miała
trwać dwa lata, a posiedzenia zwoływane w zależności od potrzeb. Co 25 lat miał obradować sejm
nadzwyczajny, na którym posłowie mieli pracować
nad poprawą konstytucji.
Wprowadzono tron dziedziczny, likwidując
wolną elekcję. Następcą tronu po Stanisławie Auguście miał być elektor saski Fryderyk August, wnuk
Augusta III Sasa i jego potomkowie. Na wypadek
śmierci króla lub niemożności sprawowania przez
niego funkcji regencję miała sprawować Straż Praw
po przewodnictwem królowej lub prymasa.
Ostatni artykuł dokumentu poświęcono „sile
zbrojnej narodowej”, której celem miała być obrona
suwerenności kraju. Postanowienia te są uznawane
za podwaliny organizacji Wojska Polskiego.
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja odbiło się szerokim echem w całej Europie.

Po 3 maja Stanisław August przeżywał okres swej
największej popularności, autentycznego uwielbienia
dla „ojca ojczyzny”, a także poklasku oświeconej
Europy, gdzie jedynie w radykalnych kołach rewolucji
francuskiej dezaprobowano „monarchizm” Konstytucji
3 maja – pisze historyk prof. Jerzy Michalski, autor
biografii Stanisława Augusta („Stanisław
August Poniatowski”).
W opinii znawczyni XVIII-wiecznych dziejów Polski prof. Zofii
Zielińskiej, Konstytucja 3 Maja
stanowiła zasadniczy zwrot
w porównaniu z ustrojem
wcześniejszym, zdecydowanie republikańskim. Silna jak na
polskie tradycje centralna władza
wykonawcza, silna w niej pozycja
króla, wreszcie istotne prerogatywy, jakie
zachowywał władca w sejmie, przesądzają
o tym, że ustrój stworzony przez Ustawę
Rządową możemy uznać za monarchizm, którego granice wyznaczała konstytucja, a więc
za monarchizm konstytucyjny.
Próba wprowadzenia konstytucji w życie została zniweczona
już w połowie 1792 r. Było to związane z Konfederacją Targowicką
(zawiązaną przez przywódców obozu magnackiego w celu przywrócenia poprzedniego ustroju Rzeczypospolitej i pod hasłami obrony zagrożonej wolności przeciwko reformom Konstytucji
3 Maja) i wkroczeniem armii rosyjskiej w granice Polski.
Konstytucja 3 Maja była drugą na świecie (po Stanach Zjednoczonych) i pierwszą w Europie ustawą
regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.
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ПЕРВАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ
Одним из наиболее интересных правовых памятников мировой истории является «Государственный закон от 3 мая 1791 года», принятый в Польше и именуемый «Конституцией 3 мая».
В 1772 г. произошел первый раздел Польши.
Воспользовавшись слабостью Речи Посполитой
и царившими в ней междоусобицами, Пруссия
и Австрия добились согласия русского царизма
на раздел польских земель. В результате раздела
к России отошли в основном латвийские и белорусские земли, а под власть Пруссии и Австрии
попали многие исконные польские земли, население которых подвергалось при этом тяжелому
национальному гнету.
Нависшая в результате раздела Речи Посполитой угроза ликвидации государственной самостоятельности активизировала внутриполитическую жизнь в стране, борьбу за национальную
независимость и проведение государственных
реформ. Сложившаяся расстановка социальных
сил привела к тому, что в польском сейме созда-

лись две борющиеся группировки: так называемая «патриотическая» партия, в которую входили
сторонники реформ и старошляхетская партия,
выступавшая за сохранение старых порядков.
Борьба между этими группировками особенно
остро разгорелась на открывшемся 6 октября
1788 г. чрезвычайном сейме. Понимая, что при
сохранении liberum veto* добиться принятия
сеймом каких-либо новых реформ невозможно,
«патриотическая» партия превратила открывшийся сейм из ординарного в конфедеративный,
т. е. в сейм, на котором все решения принимались
большинством голосов.
Сейм начал свою деятельность с принятия
постановления об увеличении польской армии
до 100 тыс. человек. После этого, под видом
w
борьбы с иностранным влиянием, 19 января

Н

е неся большого исторического
значения из-за краткого периода
действия, Конституция стала
для польского народа национальным
символом. В ней видели серьезный
шаг вперед к независимости, расцвету
и демократии, а многие историки
и исследователи в один голос
заявляют, что в условиях принятия
и функционирования Конституция
была прогрессивным документом,
ведь другие страны шли долгие
десятилетия, а то и столетия,
к созданию подобного закона.
Более существенные изменения были произведены в области политического строя Речи
Посполитой. Конституция отменила liberum veto*,
упорядочила работу самого сейма, придав ему
черты высшего законодательного органа страны.
При этом было подтверждено преимущество
нижней палаты сейма. Исполнительная власть
была предоставлена королю и находившемуся
при нем совету, именуемому «стражем законов»
(straż praw) и состоявшему из примаса и министров: полиции, военного, финансов, иностранных дел и хранителя печати. Король лишался
права издавать распоряжения без согласия
совета. Избираемость монархов заменялась избираемостью династий.
Конституция 3 мая не упоминала Великое
Княжество Литовское, что вызвало обеспокоенность послов из белорусско-литовских
земель. Результатом споров стал документ,
принятый сеймом в октябре 1791 г., — «Взаимное поручительство обоих народов». Согласно документу предусматривались общие
государственные органы управления, объединение армий и финансов. В правительстве
должно было быть одинаковое количество
представителей Великого Княжества Литовского
и Польши.
Конституция позволяла преодолеть политический кризис в Речи Посполитой, вывести страну
на путь буржуазного развития. Она была принята
обществом, потому что большинство (90 %) поветовых сеймиков положительно отнеслось к этому
документу. На сегодняшний день Конституция
3 мая 1791 г. считается первой конституцией,
принятой в Европе.

* Принцип liberum veto являлся специфической особенностью Речи Посполитой XVII – XVIII вв. Сущность liberum veto заключалась в том, что для принятия решений в сейме требовалось абсолютное единогласие всех его участников. Первый
случай применения liberum veto одним из послов сейма относится к 1652 г. Провозглашение принципа liberum veto – результат борьбы феодальной знати за сохранение своих привилегий и недопущения ограничения их центральной властью.

TARGI KSIĄŻKI dla DZIECI i MŁODZIEŻY
W KISZYNIOWIE
21. edycja Międzynarodowych Targów Książki dla Dzieci i Młodzieży w Kiszyniowie odbyła
się w dniach 11 – 14 maja 2017 r. W tym roku na Targach prezentowało się ponad 100 wydawców
z 9 krajów: Mołdawii, Rumunii, Ukrainy, Chin, Francji, Niemiec, Litwy, Węgier i Polski.
Na Targach w Międzynarodowym Centrum „Moldexpo” w Kiszyniowie w sumie było wystawiono ponad
16 tyś. książek. Temu wydarzeniu towarzyszyło
około 80 premier wydawniczych oraz wystaw. Targi
Książki dla Dzieci i Młodzieży były poświęcone promocji czytelnictwa wśród młodszego i dorastającego
pokolenia.
Organizatorzy, wraz z autorami, ilustratorami, wydawcami, bibliotekarzami, nauczycielami,
przedstawicielami instytucji kulturalnych podjęli
się zadania promowania książek wśród dzieci i ich
rodziców. Zadania trudnego, bo w dzisiejszym świecie komputerów, telewizji i innych elektronicznych
gadżetów przekonanie do tradycyjnej książki jest
często ogromnym wyzwaniem.
Tłumy, które przez cztery dni nie opuszczały targowych pawilonów „Moldexpo” dowodzą, że zadanie to udało się wykonać. Młodzi czytelnicy mogli się
spotkać z autorami ulubionych książek. Można było
porozmawiać, wziąć autograf, a w międzyczasie
zająć dzieci zabawą i nauką podczas warsztatów.

Na polskim stoisku, organizowanym przez
Ambasadę RP wspólnie z Biblioteką im. Adama
Mickiewicza, pokazano książki wielu polskich wydawców – najciekawsze krajowe produkty z rynku
wydawniczego i edukacyjnego.
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1789 г. сейм принял решение о ликвидации Постоянного совета, который был учрежден (под
давлением Российской империи после первого
раздела Речи Посполитой) сеймом 1773-1775 гг.
в качестве первого постоянного правительства.
В дальнейшем, в сентябре 1789 г., для выработки проекта реформы государственного
управления сейм выделил особую депутацию.
Ускорению проведения реформ в области государственного строя Речи Посполитой содействовали выступления мещанства в городах, а также
революционные события во Франции. В августе
1790 г. сейм принял представленные выделенной
им депутацией принципы реформы правления,
которые весьма мало изменяли существовавший порядок и не удовлетворяли стремлениям
реформистов.
В это время истекли 2-годичные полномочия
сейма. Боясь, что в связи с окончанием работы
сейма исчезнут возможности проведения реформ, «патриотическая» партия добилась принятия решения о продлении работы сейма еще
на два года.
На продолжившем свою работу сейме были
приняты законы о сеймиках (март 1791 г.) и о господах (апрель 1791 г.). Однако все эти реформы
составляли лишь часть планов «патриотической»
партии по реорганизации государственного
управления. «Патриотическая» партия, стремясь
провести через сейм полностью свой план реформы государственного строя, встречавший все
возраставшее сопротивление ее противников,
предприняла решительные меры для утверждения сеймом новой Конституции. С этой целью руководители «патриотов» назначили утверждение
Конституции на 3 мая 1791 г., т. е. в период, когда
большинство участников оппозиции, находясь
еще на каникулах, не могло попасть на заседание
сейма. Воспользовавшись своим большинством,
«патриотическая» партия добилась принятия
новой Конституции 3 мая 1791 г.
Новый закон, оставляя все основные привилегии и вольности дворянства, в то же время
утверждал за мещанами право личной неприкосновенности, право занимать духовные
и светские должности, право приобретать земельные владения, представительствовать в сейме
и т. п. Положение крестьянства по Конституции,
в основном оставалось без изменений, не считая
принятия под охрану государства соблюдение
договоров между панами и их крестьянами.

AKTUALNOŚCI

Swietłana Laptiacru, Kiszyniów
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Na stoisku Ambasady RP i kiszyniowskiej Biblioteki im. Adama Mickiewicza dostępne były polskie wydawnictwa.

TEMAT Z OKŁADKI

TEMAT Z OKŁADKI

DZIEŃ EUROPY W KISZYNIOWIE

Gościom opracowany przez ambasadę RP plan
Kiszyniowa. Na planie zostały zaznaczone miejsca
szczególnie związane z polską historią, kulturą czy
tradycją. Wśród nich m. in.: kościół katolicki z połowy
XIX wieku, pomniki Jana Pawła II, marszałka Józefa
Piłsudskiego czy Carla Schmidta, słynnego mera
Kiszyniowa polsko-niemieckiego pochodzenia. Ponadto budynek, gdzie w latach międzywojennych
znajdował się konsulat Rzeczypospolitej Polskiej,
Biblioteka Polska im. Adama Mickiewicza czy tablica
upamiętniająca ofiary katastrofy smoleńskiej.
W Miasteczku Europejskim wszyscy chętni mogli
zdobyć wiedzę o Unii Europejskiej, o jej wartościach,
o pomocy, której Unia udziela Republice Mołdawii,
o polityce sąsiedztwa i Partnerstwie Wschodnim.
Na scenie w parku do wieczora odbywały się
występy artystyczne, w tym słynnego zespołu polonijnego „Polacy Budżaka” z Komratu (Gagauzja)
oraz zespołu polonijnego z Kiszyniowa „Wesołe
Babcie”.
Program obchodów Dnia Europy zakończyło
obejrzenie finału konkursu Eurowizja 2017.
na podstawie: http://kiszyniow.msz.gov.pl

Opracowany
przez
ambasadę RP
plan
Kiszyniowa,
na którym
zaznaczono
miejsca
związane
z polską
historią,
kulturą
i tradycją
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Dzień Europy w Kiszyniowie to okazja do promowania kultury krajów Unii Europejskiej. Organizowany jest on co roku przez przedstawicielstwo UE
w Mołdawii oraz placówki konsularne i kulturalne
państw unijnych w Kiszyniowie.
Otwarcia Dnia Europy, w obecności ambasadorów państw członkowskich UE, dokonali: ambasador
UE Pirkka Tapiola, przewodniczący Parlamentu Republiki Mołdawii Andrian Candu oraz mer Kiszyniowa
Dorin Chirtoacă. Odczytany został również list od
prezydenta Mołdawii Igora Dodona.
W ciągu całego dnia goście mieli możliwość
zwiedzać Miasteczko Europejskie, podzielone
umownie na kilku stref: strefę projektów UE, strefę
placówek konsularnych państw unijnych w RM oraz
strefę kultury i rozrywki. Na terytorium parku pracowała również Szkoła Języków Europejskich.
Jak co roku poszczególne ambasady na
swych stoiskach prezentowały materiały promocyjne oraz potrawy kuchni narodowych. Niektóre
stoiska, w tym polskie, odwiedzili przewodniczący
Parlamentu Andrian Candu oraz premier Pavel
Filip. Ambasador RP Artur Michalski prezentował
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Jak co roku Kiszyniów zaprosił mieszkańców miasta i gości do świętowania Dnia Europy. Główne
wydarzenia tegorocznych obchodów odbyły się w sobotę 13 maja w parku Stefana Wielkiego, gdzie
otwarto Miasteczko Europejskie. Z kolei w dniach 14 – 19 maja w parku można było uczestniczyć
w Festiwalu Europejskiej Kultury.

Przy polskim stoisku ambasador RP Artur Michalski i studentki języka polskiego z Mołdawskiego Uniwersytetu Państwowego w Kiszyniowie

DODATKOWE INFORMACJE

Od węgla i stali po Zjednoczoną Europę
9 maja 1950 r. francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman wygłosił przemówienie,
w którym po raz pierwszy została przedstawiona koncepcja integracji europejskiej. To wydarzenie jest
świętowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej jako Dzień Europy.

Uroczyste otwarcie Dnia Europy w Kiszyniowie:
wysokim gościom wręczono papierowe gołębie jako
symbol pokoju

Koncepcja Roberta Schumana polegała na utworzeniu ponadnarodowej instytucji europejskiej, sprawującej zarząd nad całą produkcją węgla i stali. Chodziło o kontrolowanie przemysłu, pracującego
na potrzeby wojska i zatrzymanie wyścigu zbrojeń. Powołano Europejską Wspólnotę Węgla i Stali,
a w 1957 r. Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Euroatom, które stały się zalążkiem dzisiejszej
Unii Europejskiej. Idea zjednoczonej Europy jest nadal żywa. Pomimo istniejących wewnętrznych
rozbieżności w niektórych kwestiach, dzisiejsza Europa jest obszarem demokracji, pokoju i rozwoju
gospodarczego.

WIADOMOŚCI
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SunStroke Project reprezentował Mołdawię
na Eurowizji w 2010 roku w Oslo, a teraz wrócił,
by podbić Kijów.
SunStroke Project to słynny mołdawski zespół,
w którego skład wchodzą wokalista Sergiej Jałowicki, kompozytor i skrzypek Anton Ragoza oraz
saksofonista Sergiej Stepanow.
Zespół SunStroke Project powstał w 2007
roku za sprawą skrzypka i kompozytora Antona
Ragozy oraz saksofonisty Sergeja Stepanowa.
Anton przed założeniem zespołu był członkiem
kiszyniowskiej orkiestry. Jest laureatem wielu
nagród w kategoriach muzyki klasycznej.
Idea założenia własnej grupy narodziła się
podczas odbywania przez nich służby wojskowej,
a pomysł na taką nazwę zespołu wyniknął z faktu,
że Anton w wojsku doznał udaru słonecznego. W
2008 roku do dwóch muzyków dołączył wokalista
Pasha Perfeny. Panowie z piosenką „No Crime”
zgłosili się do preselekcji w 2009 roku, w których
zajęli 3. miejsce. Po krótkim epizodzie w grupie, Pasha odszedł z zespołu i rozpoczął solową karierę.
W 2012 roku reprezentował Mołdawię na Eurowizji
organizowanej w Azerbejdżanie. Wcześniej, bo

w 2010 roku na Konkurs pojechała jednak grupa
SunStroke Project z nowym wokalistą, którym
został Sergei Jałowicki. W Oslo grupę wspomagała piosenkarka Olia Tira. Piosenka „Run Away”
zajęła dopiero 22. miejsce w finale, ale solówka
Sergieja Stepanowa została internetowym viralem,
który do tej pory odtworzono ponad 50 mln razy
na YouTube.
Po występie na Eurowizji zespół rozpoczął
intensywną trasę koncertową oraz nagrywał następne single, które bazowały na popularności,
jaką zdobył ich eurowizyjny występ. W 2012 roku
grupa po raz kolejny zgłosiła się do preselekcji organizowanych w Mołdawii. Piosenka „Superman”
nie dostała się jednak do grona półfinalistów. Nie
zniechęciło ich to do kolejnych podejść. W 2015
roku z utworem „Day After Day” zajęli 3. miejsce
w finale preselekcji, a dwa lata później udało im się
wygrać. „Hey, Mamma!” jest piosenką autorstwa
członków grupy oraz Aliny Galeckiej.
Ekipa z Mołdawii podczas konferencji prasowej
na Eurowizji 2017 zapowiedziała ukazanie się
drugiego albumu studyjnego, którego możemy
spodziewać się już wkrótce.

SUNSTROKE PROJECT

HEY, MAMMA!

Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Artysta
Zdob şi Zdub
Arsenium & Natalia Gordienko
Natalia Barbu
Geta Burlacu
Nelly Ciobanu
SunStroke Project & Olia Tira
Zdob și Zdub
Pasha Parfeny
Aliona Moon
Cristina Scarlat
Eduard Romanyuta
Lidia Isac
SunStroke Project

Piosenka
„Boonika bate doba”
„Loca”
„Fight”
„A Century of Love”
„Hora din Moldova”
„Run Away”
„So Lucky”
„Lăutar”
„O mie”
„Wild Soul”
„I Want Your Love”
„Falling Stars”
„Hey, Mamma!”

Punkty
148
22
109
12
69
27
97
81
71
16
41
33
374

CIEKAWOSTKI
Zespoły muzyczne to najbardziej rozpoznawalni przedstawiciele mołdawskiego kulturalnego eksportu.
 Od połowy lat 90. i do dziś zespół Zdob și Zdub gra swój besarabski rock
and roll i jest rozpoznawalny w krajach byłego ZSRR również dzięki występowi
na Eurowizji. Zespół uznano za najlepszy w 2000 roku w Rosji, a w 2004 roku
wydany przez Zdob și Zdub album „450 owiec” zajął 12. miejsce w World Music
Chart Europe.
 W 2003 roku zespól O-Zone zaraził świat refrenem „nu mă, nu mă iei” i sprzedał 12 mln kopii tego hitu. Podczas gdy wszyscy go śpiewali, zespół zdążył się
rozpaść. Wydany album zespołu, zatytułowany DiscO-Zone uznano za jeden
z najczęściej sprzedawanych w 2005 roku.
 Po zamknięciu projektu O-Zone jego założyciel Dan Balan wyruszył w samotny
rejs w światowym show-biznesie. Minęło trochę czasu i już ze wszystkich stacji
muzycznych od Mołdawii do Dalekiego Wschodu leci głos Dana Balana „Tylko
do jutra…”. A w innej części świata brzmi single „Live Your Life”, który wykonuje
Rihanna i Rapper T. I. Ten hit stworzono przy udziale Dana Balana, który został
pierwszym mołdawskim kompozytorem nominowanym do Grammy – najbardziej
prestiżowej nagrody w światowym show-biznesie.

CELEBRATE
DIVERSITY
MOLDOVA

Miejsce
6
20
10
–
14
22
12
11
11
–
11
17
3

Finał

 Przez ostatnie 5 lat główną mołdawską marką w show-biznesie jest projekt
Carla’s Dreams – swoista pop-wersja „bohaterów naszych czasów”. Wyzywająca
anonimowość (a nawet i odtajniona), umiejętność śpiewania w trzech językach
(angielskim, rumuńskim i rosyjskim) pozwala z sukcesem siebie sprzedawać
jak w Rosji, tak i w Europie. W ubiegłym roku cały świat słuchał i śpiewał ich
piosenkę „Hop, eroina”.
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W konkursie Eurowizja 2017 Mołdawia wystawiła prawdziwie taneczny kawałek! Kraj
reprezentował zespół SunStroke Project, który wykonał piosenkę „Hey, Mamma!”. Wesoły funky
niespodziewanie zajął trzecie miejsce.

Mołdawia debiutowała na Eurowizji w 2005 roku. Zespół Zdob şi Zdub zaprezentował wtedy żywiołową piosenkę „Boonika bate doba”, a na scenie muzykom towarzyszyła 52-letnia kobieta, która
uderzała w bębny, czym nawiązywała do tytułu piosenki. Mołdawia zajęła wtedy miejsce 6. Do tej pory
była to najlepsza lokata tego kraju w Eurowizji. Trzy ostatnie lata to pasmo porażek, gdyż ani razu
reprezentant Mołdawii nie awansował do finału. W 2014 roku Cristina Scarlat zajęła ostatnie miejsce
w swoim półfinale, a przed rokiem piosenka Lidii Isac zakończyła półfinał na przedostatniej pozycji.
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Zdob si Zdub

O-Zone

Dan
Balan

Carla’s
Dreams
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POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA W TYRASPOLU

ВСТРЕЧА МОЛОДЕЖИ В БЕНДЕРАХ

30 kwietnia 2017 r. w parafii rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Tyraspolu niemal po
piętnastu latach od wybudowania kościoła, został odprawiony mały obrzęd konsekracji. Główny
obrzęd poświęcenia zaplanowano odprawić jesienią, po ostatecznym wyposażeniu jego wnętrza.

В приходе „Воздвижения Креста Господня” в Бендерах 29 апреля 2017 г. состоялась встреча молодежи Кишиневской епархии, в которой участвовало около 200 молодых верующих
из 18 католических приходов Молдавии. Почетными гостями на празднике были епископ
Кишиневской епархии Антон Коша и папский нунций Мигель Маури Буэндия.

Poświęcenie kościoła w Tyraspolu w Naddniestrzu przez
nuncjusza Miguela Maury Buendia z Bukaresztu

W tym radosnym wydarzeniu uczestniczyli
duchowni i katolicy ze wszystkich parafii Mołdawii.
Początkowo katolicy z Tyraspolu uczęszczali
do kościoła w Benderach. Liczba wiernych wzrastała, Msze Św. były odprawiane cotygodniowo
w prywatnych domach wiernych, a później w kaplicy. Po 15-letnim oczekiwaniu katolicy w Tyraspolu
mają swoją świątynię. Parafię pw. Świętej Trójcy
prowadzą księża sercanie z Polski.

Это событие каждый год проходит в очередном приходе Кишиневской епархии. Тема
нынешней встречи в Бендерах – «Сотворил
Мне великое Сильный» Лк 1,49 – была представлена в послании Папы Франциска на
XXXII Всемирном Дне Молодежи, который в этом
году праздновался в Вербное воскресение на
уровне епархий и приходов.
Встреча в Бендерах началась с поклонения
Кресту и Иконе Богородицы. Затем молодежь
приняла участие в квесте. У каждой группы,
приехавшей из других приходов, был свой
маршрут – гости самостоятельно искали путь
по городу, попутно знакомясь с его достопримечательностями: монастырем Петра и Павла,
Преображенским собором, площадью Героев,
музеем под открытым небом. А итоги квеста
подвели после обеда.
Папский нунций вместе с епископом отслужили литургию. В своем выступлении епископ
Антон Коша отметил, что сегодня римскокатолическая церковь активно развивается
в Молдавии и Приднестровье, выполняя наряду
с духовными гуманитарные и образовательные
функции.
После святой мессы своими впечатлениями
поделились участники Всемирных дней молодежи в Кракове, рассказывая, как повлияло это
событие на их жизнь.
В рамках встречи в Бендерах были предусмотрены совместные молитвы и творческие

выступления. Ребята подготовили настоящую
концертную программу с песнями и танцами.
Встреча оставила в молодых сердцах незабываемые впечатления. По всеобщему решению
Крест был передан бельцкой группе, так как
следующая епархиальная встреча католической молодежи пройдет в 2018 году в Бельцах.
материал подготовили:
Руслан Мисак, Владислав Лавский

Fot. Gabriel Cochiorca
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Po konsekracji ścian świątyni odbyła się uroczysta Msza Święta, którą odprawili nuncjusz
apostolski Miguel Maury Buendía z Bukaresztu
i biskup Anton Coșa z Kiszyniowa.
– Dla parafian rzymskokatolickiego kościoła pw.
Świętej Trójcy w Tyraspolu dzisiejszy dzień staje się
tak samo ważny, jak Wielkanoc i Boże Narodzenie.
W stolicy Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej
mamy wreszcie stały kościół – zaznaczył biskup
Anton Coșa.

JĘZYK POLSKI W REPUBLICE MOŁDAWII

JĘZYK POLSKI W REPUBLICE MOŁDAWII

Prezentujemy Państwu drugi artykuł z cyklu „Język polski w Republice Mołdawii” autorstwa
Kamili Kwiatkowskiej, lektorki, która od ponad trzech lat naucza języka polskiego na Państwowym
Uniwersytecie Mołdawskim Kiszyniowie. Pierwszy tekst, zamieszczony w numerze 11/2016, stanowi
refleksję na temat pozycji języka polskiego wśród mołdawskiej Polonii, bieżący dotyczy nauczania
polszczyzny w mołdawskich szkołach, uniwersytetach i organizacjach polonijnych. Kolejny
poświęcony zostanie działalności Centrum Języka i Kultury Polskiej Państwowego Uniwersytetu
Mołdawskiego w Kiszyniowie.

Ogólnomołdawska Olimpiada Języka Polskiego. Bielce, 2010 r. 		

/ Zdjęcie z archiwum „Jutrzenki”

NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO W MOŁDAWII
KAMILA KWIATKOWSKA
lektorka języka polskiego,
Mołdawski Uniwersytet Państwowy w Kiszyniowie

z domu i nie zdołało opanować jej w życiu dorosłym.
Nadzieją na poprawę tej sytuacji jest młodzież,
która ma możliwość uczenia się języka polskiego
na kursach prowadzonych przez nauczycieli i lektorów przysyłanych do szkół, organizacji polonijnych
i na uniwersytety przez polskie Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji
Narodowej3.
Podniesienie poziomu znajomości języka polskiego wśród mołdawskiej Polonii bez wątpienia
przyczyni się do budowania i zacieśniania więzi
z krajem przodków, dając jednocześnie członkom
diaspory wymierne korzyści. Dobra znajomość języka pozwala bowiem w pełni korzystać ze wsparcia
oferowanego przez państwo polskie, jak np.: wyjazdy na staże i szkolenia, finansowanie studiów
na polskich uczelniach czy możliwość podjęcia
pracy w Polsce. Szczególnie dużo korzyści daje
Karta Polaka, warunkiem sine qua non jej uzyskania jest jednak m. in. znajomość języka polskiego
(minimum na poziomie komunikacyjnym)4. Dodać
należy, że bariera językowa bywa poważnym problemem dla organizacji polonijnych, które ubiegając
się o środki na realizację projektów, składanych
za pośrednictwem Ambasady RP w Kiszyniowie,
muszą wypełniać wnioski w języku polskim. Nie
wystarczy bowiem tylko dobry pomysł na projekt
oraz szczere chęci jego zrealizowana, potrzebny
jest także wysoki poziom sprawności językowych,
by skutecznie przekonać decydentów do przyznania
wnioskowanej dotacji.

Anusiewicz J., Kulturowa teoria języka. Zarys problematyki, [w:] „Język a Kultura”, Wrocław 1991, s. 18.
Ibidem, s.18.
3
Jednostką odpowiedzialną za wysyłanie nauczycieli do zagranicznych szkół, podlegającą Ministerstwu Edukacji Narodowej, jest Ośrodek
Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
4
Informacje na temat Karty Polaka czyt.: strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
online: https://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polonia/karta_polaka/ [odczyt: 20.12.2014].

Nauczanie języka polskiego na wschodzie
Europy związane jest przede wszystkim z obecnością Polaków na tych terenach. Jednak na uwagę
zasługuje fakt, że polszczyzny bardzo chętnie uczą
się również ludzie niemający polskiej proweniencji.
Możemy więc spotkać Mołdawian władających
często piękną polszczyzną, zainteresowanych
Polską, a niekiedy wręcz zakochanych w jej historii
i kulturze. Warto zwrócić także uwagę na pojawiającą się w ostatnich latach potrzebę nauczania języka
polskiego dla celów biznesowych. Zachodzące
obecnie w Mołdawii zmiany społeczne, polityczne
i ekonomiczne, jej proeuropejskie aspiracje oraz
pomoc finansowa i merytoryczna płynąca z Polski,
rozwijająca się współpraca gospodarcza pomiędzy
naszymi krajami, a także rosnące zainteresowanie
tym regionem wśród polskich turystów sprawiają, że
rośnie zapotrzebowanie na pracowników znających
język polski i rumuński, a szczególnie na profesjonalnych tłumaczy, których w Mołdawii praktycznie
nie ma.
Problematyka nauczania języka polskiego
w Republice Mołdawii nie jest zbyt szeroko opisywana w literaturze naukowej. W 1995 r. ukazał
się artykuł Jana Mazura, pt. Nauczanie języka
polskiego w Mołdawii. Stan i potrzeby. Autor pisze
w nim m.in. o statusie społecznym mniejszości
polskiej w Mołdawii, znajomości języka polskiego
wśród Polaków, działalności kulturalno-oświatowej

i nauczaniu języka polskiego w tym kraju. Podejmuje
się także charakterystyki celów, kierunków i modeli
kształcenia Polaków w Mołdawii5. Szesnaście lat
później, w roku 2011, na łamach „Jutrzenki” ukazał
się artykuł Kamili Wielgosz (ówczesnej lektorki
na Państwowym Uniwersytecie Mołdawskim
w Kiszyniowie) zatytułowany Odrodzenie polskości
w Mołdawii w latach 1995-2011 – o nauce języka
polskiego w ośrodkach polonijnych6. Autorka dokonuje porównania przedstawionych przez Mazura
danych na temat nauczania języka polskiego w roku
1995 oraz zgromadzonych przez siebie informacji
z 2011 r., a swoje rozważania kończy następującym
podsumowaniem:
„Można zauważyć, że w stosunku do danych
z 1995 r. liczba ośrodków na terenie Mołdawii
wzrosła, a liczba uczących się zwiększyła się wielokrotnie. Problemy, które opisywał w swoim artykule
profesor Mazur, wciąż istnieją, jednak w o wiele
mniejszym wymiarze. Warunki lokalowe polonijnych
ośrodków znacznie się poprawiły, choć wciąż wymagają renowacji i unowocześnień. Niektóre ośrodki
polonijne są dobrze bądź dość dobrze wyposażone,
inne wciąż borykają się z brakiem materiałów naukowo-dydaktycznych”7.
Poniższa tabela zawiera zestawienie informacji
przedstawionych przez Mazura i Wielgosz oraz zebranych przeze mnie na początku lat akademickich:
w
2014/2015 i 2015/20168.

Mazur J., Nauczanie języka polskiego..., op. cit.
Wielgosz K., Odrodzenie polskości w Mołdawii w latach 1995-2011 – o nauce języka polskiego w ośrodkach polonijnych, „Jutrzenka”
2011, nr 6 (154).
7
Ibidem, s. 10.
8
Tabela zawiera informacje na temat tygodniowej liczby godzin, przy czym, w zależności od kursu, jednostka lekcyjna obejmuje: 40, 45 lub
60 minut. W niniejszym zestawieniu zróżnicowanie to nie zostało wzięte pod uwagę.
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Język pełni ważną funkcję w kształtowaniu
się i integrowaniu wspólnoty komunikacyjnej, jest
istotnym elementem budowania świadomości narodowej i poczucia przynależności do określonej
zbiorowości. Jest nie tylko środkiem komunikacji,
ale także „[...] najbardziej pełnym i wszechstronnym
źródłem wiedzy o kulturze, środkiem i narzędziem
utrwalania, magazynowania, przenoszenia i przekazywania treści kulturowych, narzędziem interpretacji
wzorców kulturowych oraz wykładnią innych (niejęzykowych) systemów semiotycznych (obrzędów,
znaków grzecznościowych itp.)”1. Dobra znajomość
języka pozwala członkom Polonii lepiej zrozumieć
historię i kulturę kraju przodków oraz w pełni uczestniczyć w jego życiu. Jak bowiem wyjaśnia Janusz
Anusiewicz, istotą języka jest:
„zawarty w nim dorobek kulturowy pewnej społeczności, będący zarazem magazynem informacji
o rzeczywistości, w której ta społeczność egzystowała i egzystuje, jak i wyrazem, zbiorem doświadczeń społecznych wyrosłych z określonej praktyki
społecznej, wyrosłych w obcowaniu z tą rzeczywistością, zebranych i nagromadzonych w ciągu wielu
pokoleń, utrwalonych w języku i przekazywanych
z pokolenia na pokolenie2.”
Jak wyjaśniałam w pierwszym artykule poświęconym językowi polskiemu w Mołdawii, poziom
znajomości języka polskiego wśród tutejszej Polonii
określić należy jako słaby, a może nawet bardzo
słaby. Dotyczy to przede wszystkim średniego pokolenia, które nie wyniosło kulturalnej polszczyzny
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Źródło: „Polacy w Mołdawii. Historia i współczesność” Zbiór artykułów i dokumentów
Chișinău-Poznań-Warszawa, 2015, s. 329-345
Drukujemy za zgodą wydawców

2011

2014

2015

1. Liceum im. M. Gogola
a) j. polski jako jeden
z przedmiotów:
kl. III, V, VI, VII, VIII
3 h/tyg., 60 os.
b) zajęcia wyrównawcze
c) zajęcia fakultatywne –
brak stałej gr.

1. Liceum im. M. Gogola
a) j. polski jako jeden
z przedmiotów:
kl. I, IV, VI, VII, VIII
3 h/tyg., 48 os.
b) zajęcia wyrównawcze
*otwarto nową klasę
z j. polskim

Nauczyciele:
 nauczanie początkowe:
1 nauczyciel z ORPEG-u
 kl. V-XII: 1 nauczyciel
z ORPEG-u

Nauczyciele:
 nauczanie początkowe:
1 nauczyciel z ORPEG-u
 kl. V-XII: 1 nauczyciel
z ORPEG-u

2. Stowarzyszenie „Polska 2. Stowarzyszenie „Polska
Wiosna w Mołdawii”
Wiosna w Mołdawii”
a) kursy języka polskiego a) kursy języka polskiego
dla Polonii
dla Polonii
2 gr., około 32 os.
2 gr., 2 h/tyg., ok. 55 os

2. Przedszkole nr 89
W roku szkolnym 2015/2016
utworzono grupę polsko-rosyjską, w której jest 15 dzieci. Tygodniowo odbywa się
17,5 h zajęć w języku polskim, prowadzonych przez
nauczycielkę nauczania
początkowego pracującą w
Liceum im. M. Gogola

KISZYNIÓW
1. Szkoła nr 37
(dzisiejsze Liceum
im. M. Gogola)
a) klasy z polskim językiem
wykładowym
kl. I-IV, ok. 50 os.
b) otwarty kurs j. polskiego
ok. 15 os.
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2. Szkoła nr 56
zajęcia fakultatywne
ok. 65 os.

3. Przedszkole
z językiem polskim
* działało do 2008 r.

1. Liceum im. M. Gogola
a) klasy z polskim językiem
wykładowym: kl. I-IV
b) j. polski jako jeden
z przedmiotów: kl. V-IX,
4 h/tyg.
c) zajęcia fakultatywne:
kl. X-XI, 2 h/tyg.,
ok. 10 os.
Nauczyciele:
 nauczanie początkowe:
3 nauczycieli (1 z Polski
oraz 2 miejscowych zatrudnionych przez szkołę)
 kl. V-XII: 1 nauczyciel
z Polski

1995

2014
BIELCE
1. Stowarzyszenie 1. Stowarzyszenie
1. Stowarzyszenie
„Dom Polski”
„Dom Polski”
„Dom Polski”
w Bielcach
w Bielcach
w Bielcach
a) zajęcia dodat- a) zajęcia dodatkowe a) zajęcia dodatkowe dla
kowe dla różnych dla różnych poziomów różnych poziomów
i grup wiekowych – 9 gr., i grup wiekowych – 8 gr.,
poziomów i grup
wiekowych – 4 gr. 2 h/tyg., ok. 105 os.
4 h/tyg., ok. 80 os.
6 lub 4 h/tyg.,
* nauczyciel z ORPEG-u * nauczyciel z ORPEG-u
ok. 80 os.

a) studia licencjackie – lingwistyka stosowana język angielski z językiem polskim
(nabór raz na 3 lata) 1 gr., 8 h/tyg.
a) 9 os.

a) 9 os.

b) kurs: Język polski
w pracy
1 gr., 6 h/tyg., 8 os.

b) kurs wieczorowy
poz. początkujący
1 gr., 4 h/tyg., 28 os.

4. Wolny Międzynarodowy Uniwersytet Mołdawski (ULIM)
Zajęcia prowadzi lektor przysyłany przez polskie MNiSW
* Zajęcia mają charakter dodatkowego lektoratu i odbywają się w godzinach popołudniowych. Uczestniczą w nich nie tylko studenci WMUM, ale również innych uczelni
oraz osoby pracujące i przedstawiciele Polonii.
a) 3 gr., 4 h/tyg., ok. 24 os. a) 2 gr. początkujące
a) 2 gr. początkujące –
b) 2 gr. zaawansowane
25 os.
4 h/tyg.,
b) 1 gr. A2 – 9 os.
w sumie ok. 40 os. c) 1 gr. B1 – 7 os.
3 h/tyg.,
w sumie: 41 os

2015

1. Stowarzyszenie
„Dom Polski” w Bielcach
a) 2 gr. A1 – 2 h/tyg., 24 os.
b) 1 gr. A1 dla dzieci – 1 h/tyg., 9 os.
c) 3 gr. poz. A1/A2 – 2 h/tyg., 17 os.
d) 2 gr. poz. B1 – 2 h/tyg., 20 os.
e) 1 gr. poz. B2/C1 – 2 h/tyg., 12 os.
w sumie: 82 os.
* nauczyciel z ORPEG-u
2. Państwowy Uniwersytet im. Alecu Russo
Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej (powstało w 2004)
Zajęcia prowadzi lektor przysyłany przez polskie MNiSW
* W roku akad. 2014/2015 lektor a) poz. A1 – 10 os.
a) 3 gr., 4 h/tyg.,
języka polskiego przyjechał do b) poz. A2 – 7 os.
ok. 15 os.
pracy dopiero w 2. semestrze, c) poz. B1 – 5 os.
* otwarte zajęcia fakul- wcześniej nie znaleziono nikogo d) poz. C1 – 5 os.
tatywne dla studentów, chętnego do pracy w Bielcach
4 h/tyg., w sumie: 27 os.
licealistów i osób pra- * w roku akad. 2013/2014 4 gr., e) kultura polska – wspólne
cujących
4 h/tyg., 28 os. (ukończyło 8 os.)
zajęcia dla wszystkich grup
3. Liceum im. D. Kantemira
a) kl. X-XII – zajęcia fakultatywne,
gr. początkująca,
1 h/tyg., 12 os.
* lektorka z uniwersytetu
im. A. Russo
STYRCZA
1. Filia Stowarzyszenia 1. Filia Stowarzyszenia
1. Filia Stowarzyszenia
„Dom Polski”
„Dom Polski” w Bielcach
„Dom Polski” w Bielcach
w Bielcach
a) kurs: 4 g/tyg., ok. 30 os.
a) brak informacji
a) 3 gr., 4 h/tyg., 23 os.
(dorośli i dzieci)
o liczebności grup

3. Państwowy Uniwersytet Mołdawski w Kiszyniowie
Centrum Języka i Kultury Polskiej na Wydziale Języków i Literatur Obcych
(powstało w 1998 r.)
Zajęcia prowadzi lektor przysyłany przez polskie MNiSW

a) 18 os. (studia
ukończyło 15 os.)
b) kurs wieczorowy
1 gr., 6 h/tyg.,
ok. 10 os.

2011

1. Szkoła
podstawowa
w Głodianach
ok. 30 dzieci

* nauczyciel dojeżdżają- * nauczyciel pracujący na miejscu
cy z Bielc
przysłany z ORPEG-u
GŁODIANY
1. Filia Stowarzyszenia
„Dom Polski” w Bielcach
a) kurs: 4 g/tyg., ok. 40 os.
(dorośli i dzieci)
* nauczyciel dojeżdżający ze
Styrczy, przysyłany z ORPEG-u
SOROKI
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* nauczyciel z ORPEG-u

1. Filia Stowarzyszenia
„Dom Polski” w Bielcach
a) brak informacji
o liczebności grup
* nauczyciel z ORPEG-u
skierowany do Styrczy
Organizacja Polskiej Kultury
w Sorokach
Zajęcia prowadzi nauczycielka
z Liceum im. M. Gogola
w Kiszyniowie. Zajęcia odbywają
się w soboty i niedziele od I 2015 r.
a) gr. początkująca
b) gr. zaawansowana 3 h/tyg.,
w sumie: 26 os. w

2011

2014

2015

KOMRAT
* Nauczanie języka pol- 1. Liceum im. M. Emi- 1. Liceum im. M. Eminescu
a) poz. początkujący:
skiego w Komracie roz- nescu
kl. VI i XI 2 h/tyg., 26 os.
poczęło się w 2004 r., a) 5 gr., 6 h/tyg.
dzieci, młodzież
wraz z powołaniem do
i dorośli
życia Stowarzyszenia
* Nauczyciel z ORPEG-u
Polaków w Gagauzj
2. Stowarzyszenie
Polaków Gagauzji
a) 2 gr. początkujące –
2 h/tyg., 20 os.
b) 3 gr. zaawans. –
2 h/tyg., 20 os.

2. Stowarzyszenie
Polaków Gagauzji
a) gr. początkująca (dzieci) – 3 os.
b) gr. początkująca (młodzież) –
10 os.
c) gr. początkująca (dorośli) – 6 os.
d) 3 gr. średnio zaawansowane
(młodzież) – 19 os.
e) gr. zaawansowana
(dorośli) – 2 os.
* wszystkie grupy: 2 h/tyg.

3. Komracki Uniwersytet
Państwowy
Katedra Języków Obcych
(rok akademicki 2013/2014)
a) lektorat fakultatywny:
4 gr., ok. 20
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1. Liceum im. M. Eminescu
a) poz. początkujący:
kl. VI, VII i XI 1 h/tyg., 30 os.
b) poz. średnio zaawansowany:
kl. XII 2 h/tyg., 17 os.
* Nauczyciel przysłany z ORPEG-u

SŁOBODA-RASZKÓW (NADDNIESTRZE)
1. Niepełna Szkoła Średnia
Jedyna szkoła w Naddniestrzu, w której nauczany jest język polski. Obecnie zajęcia prowadzi
miejscowa nauczycielka, która ukończyła studia w Polsce i postanowiła wrócić w rodzinne strony.
język polski jako przedmiot obowiązkowy
a) kl. II-IV – 2 h/tyg.
b) kl. V-VI – 3 h/tyg.
c) kl. VII-IX – 2 h/tyg.
w sumie: 35 uczniów

język polski jako przed- a) kl. II-IV – 2 h/tyg.
a) kl. II-IV – 2 h/tyg.
miot obowiązkowy
b) kl. V-IX – 3 h/tyg.
b) kl. V-IX – 3 h/tyg.
a) kl. II-IV – 2 h/tyg.
w sumie: ok. 60 os.
w sumie: ok. 59 os.
b) kl. V-IX – 3 h/tyg.
c) trzymiesięczny kurs dla
dorosłych, przygotowujący c) kółko zainteresowań
w sumie: 65 uczniów do egzaminu na Kartę Podla chętnych
laka – ok. 23 os.
TYRASPOL (NADDNIESTRZE)
1. Towarzystwo Polskiej 1. Towarzystwo Polskiej Kultury
Kultury „Jasna Góra”
„Jasna Góra”
a) 2 gr. – 26 os.
a) gr. początkująca
b) gr. zaawansowana
w sumie: 14 os.
*Zajęcia prowadzi
* Dzieci poznają język polski, ucząc
miejscowa nauczycielka
się śpiewać w przykościelnym
chórze

Wymienione w powyższej tabeli zajęcia mają
charakter ciągły, systematyczny. Oprócz nich niektóre stowarzyszenia polonijne (jak np. Stowarzyszenie
„Polska Wiosna w Mołdawii”) same starają się organizować doraźne, krótkie szkolenia językowe, które,
choć cieszą się zwykle dużym zainteresowaniem,
z racji swej oczywistej efemeryczności nie przynoszą długotrwałych skutków. W mołdawskich szkołach podstawowych i średnich nie istnieją już klasy
z polskim językiem wykładowym (otwierane w latach
90.). Polski jest dziś tylko jednym z nauczanych
przedmiotów i, co więcej, dla uczących się go dzieci
jest to najczęściej prawdziwy język obcy, nawet jeśli
pochodzą one z polskich rodzin. Niejednokrotnie
zdarza się, że to dzieci uczą języka polskiego swoich rodziców, przekazując im wiedzę wynoszoną
ze szkoły. Bardzo pozytywnym przykładem zmian
zachodzących w świadomości mołdawskiej Polonii
jest otwarcie polskiej grupy w Przedszkolu nr 89, co
pokazuje, że rodzicom zależy na tym, aby ich dzieci
poznawały język przodków, pomimo tego, że bardzo
często sami tego języka nie znają.
W ostatnich latach pogorszyła się sytuacja
nauczania języka polskiego w Liceum im. M. Gogola. Pracujące tam nauczycielki zwracały uwagę
na powolne wygaszanie klas z językiem polskim.
W roku 2015, po trzyletniej przerwie, otworzono
nową klasę pierwszą z językiem polskim. Ponadto
w roku szkolnym 2012/2013 w szkole tej zlikwidowano polską świetlicę oraz dobrze zaopatrzoną
bibliotekę polską, uzasadniając to problemami lokalowymi. Część książek z biblioteki przeniesiona
została do pokoju nauczycielskiego, a część wyniesiona do pomieszczeń magazynowych. Ponadto
w liceum wprowadzono zakaz mówienia po polsku
w szkolnej świetlicy, motywując go faktem, że nie
wszystkie dzieci znają język polski.
Szczególną uwagę należy zwrócić na bardzo złą
sytuację panującą w szkole w Słobodzie-Raszków.
Mieszkańcy tej naddniestrzańskiej wsi są potomkami Polaków zamieszkujących te tereny jeszcze
za czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Niestety średnie i najmłodsze pokolenie coraz rzadziej

posługuje się językiem swoich przodków, mimo że
w miejscowej szkole od 22 lat prowadzone są polskie grupy, w których język polski nauczany jest od
II do IX klasy. W sumie tygodniowo odbywają się
tu 22 lekcje języka polskiego, prowadzone przez
miejscową nauczycielkę. Warto także podkreślić,
że jest to jedyna szkoła w Naddniestrzu, w której
nauczany jest język polski. W Słobodzie brakuje
jednak podstawowych podręczników i materiałów
dydaktycznych do nauczania języka polskiego jako
obcego. Jeszcze w ubiegłym roku nauczycielka nie
miała w szkole dostępu do sprzętu komputerowego,
drukarki czy kserokopiarki i materiały na zajęcia
drukowała na własny koszt. Dzięki wsparciu Ambasady do szkoły zakupiona została drukarka, jednak
ośrodek ten ciągle wymaga dofinansowania.
Bardzo ważną rolę w krzewieniu znajomości
języka polskiego oraz wiedzy na temat historii
i kultury polskiej odgrywają organizacje polonijne,
które kształcą zarówno dorosłych, jak i dzieci. Dom
Polski w Bielcach w roku akademickim 2015/2016
organizował zajęcia dla 82 osób (rok wcześniej było
ich 150). Stowarzyszenie Polaków w Gagauzji w tym
samym roku prowadziło kursy dla 87 osób. Zajęcia
organizowane przez stowarzyszenia polonijne bardzo często mają na celu przygotowanie kandydatów
do egzaminu na Kartę Polaka oraz młodzieży do
egzaminów na studia w Polsce.
Na zakończenie chciałam jeszcze zwrócić
uwagę na problem z dostosowaniem egzaminów
na studia w Polsce do realiów mołdawskiej edukacji. Jak już wcześniej wspomniałam, młodzież
polonijna z tego kraju nie ma możliwości uczenia
się w polskich klasach, język polski jest dla nich językiem obcym, a zakres wiedzy z historii, geografii,
a czasem nawet matematyki czy fizyki jest zupełnie
inny niż młodzieży w Polsce. Testy egzaminacyjne
są natomiast dostosowane do polskiego programu
nauczania, co sprawia, że dla mołdawskiej młodzieży są one bardzo trudne. Mimo to, każdego roku
około 10 osób otrzymuje Stypendium Rządu RP,
dzięki któremu może się kształcić na najlepszych

polskich uniwersytetach.

RYBNICA (NADDNIESTRZE)
 dzieci (6-8 lat) – 11 os.
 dzieci (9-11 lat) – 12 os.
 dzieci i młodzież (12-15) – 11 os.
 dzieci i młodzież (16-19) – 25 os.
 dorośli – 20 os.

Laureaci Olimpiady Języka Polskiego. Kiszyniów, 2011 r.
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informacje dla kandydatów na studia

SPOTKAJMY SIĘ W MUZEUM

MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ W GDAŃSKU

(PAP)
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Wystawa główna Muzeum II Wojny Światowej
znajduje się 14 metrów poniżej poziomu gruntu.
Tworzą ja trzy bloki narracyjne: „Droga do wojny”,
„Groza wojny” oraz „Długi cień wojny”.
Na wystawie znalazło się około 2,5 tysiąca eksponatów oraz około 240 stanowisk multimedialnych,
dzięki którym można m. in. przeglądać archiwalne
fotografie i filmy, obejrzeć relacje świadków wydarzeń, zapoznać się z interaktywnymi mapami
prezentującymi militarne potyczki czy zmiany granic
państw w czasie II wojny światowej.
Ze względu na drastyczność tematyki prezentowanej na wystawie głównej gospodarze muzeum
zalecają zwiedzanie jej raczej osobom powyżej
12. roku życia: ostateczną decyzję w tej sprawie
pozostawiają jednak rodzicom. Specjalnie z myślą o dzieciach przygotowano jednak w placówce
ekspozycję pt. „Podróż w czasie”, na którą składają
się trzy pomieszczenia, w których zrekonstruowano

wnętrze mieszkania warszawskiej rodziny w trzech
różnych okresach wojny: w momencie jej wybuchu,
w trakcie i w chwili zakończenia.
Muzeum II Wojny Światowej mieści się w historycznym centrum Gdańska, przy pl. Władysława
Bartoszewskiego 1, w bardzo bliskim sąsiedztwie
gdańskiego Muzeum Poczty Polskiej działającego
w budynku, który 1 września 1939 r. był miejscem
jednego z pierwszych starć zbrojnych II wojny
światowej.
Siedzibę MIIWŚ zaprojektowało gdyńskie Studio Architektoniczne „Kwadrat”. Część naziemna
budynku ma kształt pochyłej wieży wysokiej na
ponad 40 m. Jedna z jej ścian została na całej
wysokości przeszklona, a pozostałe wyłożono
charakterystyczną, czerwona okładziną. W wieży
znajdują się m. in. biblioteka, sale edukacyjne i konferencyjne oraz kawiarnia i restauracja z widokiem
na Gdańsk. W muzeum będzie też sala wystaw
czasowych o powierzchni jednego tysiąca m kw.
oraz część hotelowa z pięcioma pokojami i trzema
apartamentami.
Zamiar utworzenia w Gdańsku Muzeum II Wojny Światowej ogłosił w 2007 r. ówczesny premier
Donald Tusk. Działkę pod budowę placówki podarowało miasto Gdańsk. Prace budowlane ruszyły
w sierpniu 2012 r., a otwarcie placówki planowano
na 1 września 2014 r. Prace opóźniły się jednak,
wzrosły też koszty budowy. Pierwotnie na ten cel
polski rząd zarezerwował 358 mln zł, z czasem
suma ta została zwiększona do około 449 mln zł.
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Po trwającej 4,5 roku budowie pod koniec marca 2017 r. został otwarty dla zwiedzających Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Zlokalizowana pod ziemią wystawa główna placówki opowiada
o genezie, skutkach i przebiegu konfliktu oraz jego wpływie na losy zwykłych ludzi. Ekspozycja
zajmuje niemal pięć tysięcy metrów kw., co sprawia, że muzeum jest największą historyczną placówką muzealną w Polsce.

KĄCIK FILATELISTYCZNY

NIE MA KRYZYSU LUDZKICH SERC!

POLSKA – MOŁDAWIA:
25 LAT STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH

PODZIĘKOWANIE
ZA POMOC I WSPARCIE

Ambasador RP Artur Michalski i wiceminister spraw zagranicznych
i integracji europejskiej Republiki Mołdawii Lilian Darii zaprezentowali znaczek
okolicznościowy wydany przez Pocztę Mołdawii oraz stempel pocztowy.

Wyrazy uznania dla Pana Artura Michalskiego,
Pana Janusza Dawidowicza, Pani Anny Stankiewicz, dzięki działaniu których udało poprawić stan
zdrowia mojego synka Romana.
Jestem Państwu niezmiernie wdzięczna i życzę
zdrowia, szczęścia i sukcesów w pracy.
Czasami wdzięczność trudno jest ubrać w słowa... wtedy proste – dziękuję – zawiera wszystko,
co chcemy wyrazić.

W roku 2017 Polska i Mołdawia obchodzą
25. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych. Z tej okazji w Kiszyniowie, podczas przyjęcia
z okazji Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja,
ambasador RP Artur Michalski i wiceminister
spraw zagranicznych i integracji europejskiej
Republiki Mołdawii Lilian Darii zaprezentowali
znaczek okolicznościowy wydany przez Pocztę
Mołdawii oraz stempel pocztowy. Przedstawiają
one Zamek Królewski w Warszawie i twierdzę
w Sorokach nad Dniestrem.

Marina Wolewicz-Garczu, Komrat

INFORMACJE POLONIJNE

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ
ПОЛЬСКОЙ ОБЩИНЫ ГАГАУЗИИ
29 апреля 2017 г. состоялось отчетно-выборное собрание Польской общины Гагаузии,
на котором были подведены итоги прошедшего года и определены направления работы на
2017-2018 гг.
Повестка дня собрания содержала в себе
республиканскими, региональными и полонийными организациями). Людмила Волевич
следующие вопросы:
отметила также постоянный рост численности
• отчет о деятельности Польской общины
организации (на 29.04.2017 – 145 членов).
Гагаузии за 2015-2016 гг.;
Собрание утвердило отчетный доклад
• финансовый отчет за 2015-2016 гг. и отчет
и признало работу Польской общины Гагаузии
Ревизионной комиссии;
и ее председателя удовлетворительной.
• избрание Председателя общины, членов
На собрании были исключены из общины
Административного совета и Ревизионной
13 членов (в связи со смертью, сменой постокомиссии;
янного места жительства, а также за длитель• исключение из членов Польской общины
ное неисполнение финансовых обязательств,
Гагаузии.
а именно – задолженность по уплате взносов –
В своем докладе председатель общины
и игнорирование обращений общины о решеЛюдмила Волевич отметила, что деятельность
нии проблемы).
Польской общины Гагаузии была направлена на решение наиболее важных проблем
Собрание вновь утвердило Людмилу Волевич в должности Председателя общины.
польской диаспоры Гагаузии. Конструктивное взаимодействие с посольством Польши
В состав Административного совета вошли:
и польскими фондами позволило общине полуИрина Андриевская, Сергей Топал, Алла Кара,
чить финансовую поддержку и успешно решить
Любовь Барган, Людмила Ломоть, Людмила
многоие задачи. За отчетный период было проПейкова, Мария Манолова. В состав ревизионведено более 120 патриотических, культурных
ной комиссии избраны: Олег Ломоть, Надежда
и спортивных мероприятий (в том числе участие
Кыльчик и Галина Бешир. 		
в мероприятиях, организованных другими
Владислав Волевич

„Jeden z najgłębszych sukcesów życia polega
na tym, że tylko wszystko co robimy dla innych
jest tym, co naprawdę warto robić.”

Caroll Levis

Od siedmiu lat polonijne stowarzyszenia
w Mołdawii współpracują z wrocławską Fundacją
Odra-Niemen. Dzięki projektom realizowanym przez
Fundację organizowano Szkołę Młodych Liderów
dla młodzieży polonijnej oraz cykliczne pobyty polskich dzieci z całej Mołdawii w czasie wakacji we
Wrocławiu.
W 2016 roku Fundacja Odra-Niemen zebrała
i zawiozła na Kresy ponad 50 ton darów, które trafiły
do kombatantów i potrzebujących Polonusów na
Wschodzie. Przesłaniem tej akcji jest pamięć o tych
wszystkich Polakach, którzy pozostali poza granicami kraju, po wschodniej stronie granicy, cichych
bohaterach, walczących o polskość, o przetrwanie
tradycji, kultury i pamięci.
W zadaniu tym bierze udział wiele różnorodnych środowisk w Polsce, w tym szkoły, środowiska
studenckie, grupy patriotyczne, firmy, instytucje
publiczne, prywatni darczyńcy.

Dzięki Ambasadzie RP w Mołdawii paczki
z darami dostarczono do stolicy naszego kraju,
a następnie do Polaków, mieszkających w Komracie, Kiszyniowie, Bielcach, Ungienach, Grigorówce
i Tyrnowie. W każdej paczce oprócz artykułów
żywnościowych znalazły się kartki świąteczne
z życzeniami i wzruszające listy od Rodaków
z Polski.
Taka pomoc jest ważna dla ludzi, żyjących
w bardzo skromnych warunkach socjalnych, uczących młode polskie pokolenia patriotyzmu i wzmacniających tożsamość polską. Mamy świadomość,
że potrzebujących takiej pomocy jest wielu, dlatego
tym bardziej jesteśmy wdzięczni za wsparcie, które traktujemy jako wyraz dobroci i chęci niesienia
pomocy potrzebującym.
Pragniemy z całego serca podziękować
wszystkim tym, którzy przyczynili się do akcji,
a szczególnie Ilonie i Eugeniuszowi Gosiewskim
oraz Norbertowi Klimiukowi z Fundacji Odra-Niemen.
W imieniu tych, którzy otrzymali dary,
Stowarzyszenie Polaków Gagauzji
Stowarzyszenie „Polska Wiosna w Mołdawii”
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źródło: http://kiszyniow.msz.gov.pl
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DARY DLA POLAKÓW NA WSCHODZIE

SMACZNEGO!
Staropolskie desery niewiele przypominały
te dzisiejsze. Istotną rolę w ewolucji deserów
odegrał cukier. W XVI w. uważano go w Polsce
za lekarstwo, w XVII w. używano jako środka
konserwującego, a dopiero w epoce oświecenia
stał się jedzeniem.

SMACZNEGO!
Старопольские десерты почти совсем не
походили на нынешние. Значительную роль
в эволюции десертов сыграл сахар. В XVI веке
в Польше он считался лекарством, в XVII веке
его использовали как консервант, и лишь в эпоху
Просвещения его начали употреблять в пищу.

Bi szk opt
l 7 jaj, w temp. pokojowej
l 1 szklanka (200 g) cukru
l 1 szklanka (144 g) mąki pszennej
l 1/3 szklanki (50 g) mąki ziemniaczanej
miksera do połączenia się składników na jednolitą
masę.
Następnie masę wyłożyć do formy i wstawić
do piekarnika. Piec przez 32 min, od razu wyjąć
z piekarnika. Po ok. 15 min studzenia przewrócić
do góry dnem i tak odłożyć do dalszego studzenia
na ok. pół godziny.
Pokroić na 3 krążki. Okruchy można zachować
do dekoracji.
źródła: www.culture.pl
www.kwestiasmaku.com

W książce „Tatarskie ziele w cukrze czyli
staropolskie słodycze” profesor Jarosław Dumanowski podkreśla, że jeszcze w XVI w. profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, „na kończące
uroczysty obiad wety jadali wiśnie, poziomki czy
sery, a także młody groch w strączkach”. W epoce
baroku dworski posiłek nadal kończono „wetami” –
różnymi potrawami i produktami, niekoniecznie
słodkimi (np. owocami, serami, nabiałem, młodymi
warzywami).
W sarmackich deserach dominowały ostre,
korzenne przyprawy. Choć używamy ich i dzisiaj,
np. do piernika, to te ilości pieprzu, szafranu czy
imbiru byłyby dla nas nie do zniesienia. Z cukru
(wciąż jeszcze rzadkiego i drogiego) przyrządzano
„konfekty” (owoce w cukrze) i „wety cukrowe” (np.
owoce w soku, ciastka migdałowe). Do rzadkości
należą receptury na słodycze we współczesnym
tego słowa znaczeniu: np. ulipki z pianą, czyli
pradawne rurki z bitą śmietaną, melchmus (deser
mleczny przypominający nieco budyń) czy blamas
(rodzaj galaretki) albo na zapożyczone, dzisiaj na
dobre zakorzenione w kuchni polskiej ciasto francuskie. Inne dzieło epoki, to jest anonimowa „Moda
bardzo dobra smażenia różnych konfektów i innych
słodkości” na 13 rozdziałów aż osiem poświęca
słodyczom: aromatyzowanym „cukrom”, ciastom,
przetworom z owoców i ziół, kandyzowanym cytrynom, pomarańczom i limonkom. Ale znane już
też są słodkie wypieki z nadzieniami, np. różnego
rodzaje pączki, pierniczki i pierniki, kołaczki, a także
biszkopty.

В книге «Татарская трава (аир) в сахаре, или
Старопольские сладости» профессор Ярослав
Думановский подчеркивает, что еще в XVI веке профессора Ягеллонского университета «на десерт
после торжественного обеда ели вишню, землянику или сыры, а также молодой горох в стручках».
В эпоху барокко придворный обед тоже заканчивался
свое-образным десертом (необязательно сладким),
так называемыми «ветами» – фруктами, сырами,
молочными продуктами и молодыми овощами.
В сарматских десертах преобладали острые,
пряные приправы. Хотя мы используем их и сейчас,
например, добавляем в пряники, но такие количества
перца, шафрана и имбиря, какими сдабривали пищу
в давние времена, нам было бы сложно проглотить.
Из сахара, тогда еще редкого и очень дорогого, готовили «конфекты» (фрукты в сахаре) и «сладкие
веты» (фрукты в соке, миндальное печенье). Сладости в современном смысле этого слова были скорее
редкостью: например, «улипки с пеной» – трубочки со
взбитыми сливками, «мельхмус» – молочный десерт,
напоминающий пудинг, «бламас» – разновидность
желе и французское, т. е. слоеное тесто, уже прочно
укоренившееся в польской кухне. Еще одно свидетельство этого времени – книга неизвестного автора
о способах изготовления «разных конфектов и других
сладостей» – 8 из 13 разделов посвящает сладостям:
ароматизированному сахару, пирожным, заготовкам
из фруктов и трав, засахаренным цитрусовым. В эту
эпоху уже была известна и сладкая выпечка с начинкой – разнообразные пончики, пряники, калачи,
а также бисквиты.

SPACER PO WARSZAWIE
ПРОГУЛКА ПО ВАРШАВЕ
CZĘŚĆ 2 / ЧАСТЬ 2
– Zdaje się mi, że państwo nie znają
Warszawy, prawda?
– No właśnie. Jesteśmy tu po raz
pierwszy.
– W takim razie przez okno autobusu
opiszę naszą trasę. Dobrze?
– Świetnie. Dziękujemy – ucieszyli
się z tej propozycji pani Agnieszka
i pan Andrzej.
Kwadrans po szóstej (18.15) państwo Owsiakowie wyszli z autobusu.
Na przystanku czekał na nich pan
Janusz.
– Panie Januszu, bardzo przepraszamy za spóźnienie.
– Nic nie szkodzi. Nic się nie stało.
O tej porze w Warszawie są korki. Nie
mieli państwo trudności z dojazdem?
– Żadnych.
– To doskonale. Cieszę się.

SŁOWNICZEK / СЛОВАРИК
zdaje się mi
właśnie
po raz pierwszy
w takim razie
świetnie
ucieszyli się, ucieszyć się
propozycja
kwadrans
przystanek
czekał, czekać
spóźnienie
nic nie szkodzi
nic się nie stało
o tej porze
korek, korki
żadnych trudności
doskonale

żaden – никакой, ни один
жадный – chciwy, skąpy, żądny

Ojej!

– кажется, похоже
– именно
– впервые, первый раз
– тогда, в таком случае
– прекрасно, чудесно
– обрадовались, обрадоваться
– предложение
– четверть часа
– остановка
– ждал, ждать
– опоздание
– ничего страшного
– ничего не случилось
– в это время
– пробка, пробки
– никаких трудностей
– прекрасно
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UCZYMY SIĘ POLSKIEGO
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Dno formy o średnicy ok. 25-26 cm wyłożyć papierem do pieczenia. Piekarnik nagrzać do 180°C.
Białka ubić na sztywno, następnie dodawać po
łyżce cukier, cały czas dokładnie ubijając. Wciąż
miksując, dodawać stopniowo żółtka. Ubijać jeszcze przez około 5-10 minut aż piana będzie bardzo
puszysta i gęsta.
W trzech partiach dodawać przesianą mąkę
pszenną razem z mąką ziemniaczaną, za każdym razem miksować krótko na małych obrotach

SPOTKANIA Z MOŁDAWIĄ
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WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
W WYDANIU MOŁDAWSKIM
Tak się złożyło, że w Mołdawii byliśmy w okresie przypadającym w kościele prawosławnym na święta Wielkiej
Nocy. Będąc w Kiszyniowie trafiliśmy akurat na obchody dnia
Wszystkich Świętych, które wyglądają nieco inaczej niż te,
które znamy z Polski.
Tłumy na cmentarzu są ogromne. Zupełnie jak w Polsce.
Wszyscy ciągną z jakimiś tobołkami. Jedni niosą niewielkie
torebki a inni prowadzą wózki z supermarketu. No właśnie.
To jest pierwsza różnica. W Polsce z tobołkami na cmentarz
chodzi się przed Świętem Zmarłych – żeby wyczyścić grób,
postawić nowe świeczki, położyć wiązankę. W dzień święta
wszyscy ubierają się odświętnie, aby spotkać się z rodziną nad
grobami bliskich. Nikt nie nosi siat nie mówiąc już o supermarketowych wózkach. W Mołdawii jest zgoła odmiennie. Każdy
coś niesie, taszczy, pcha. Ale jak nie taszczyć i nie pchać,
skoro Mołdawianie upamiętniają swoich zmarłych w taki a nie
inny sposób. Przy grobach spotykają się całe pokolenia. Babcie, dziadkowie, ciotki, dzieci, rodzice, kuzyni, siostry i bracia.
Przy grobach są nawet specjalne stoliki z ławeczkami. Każdy
coś przynosi, każdy coś rozpakowuje. Na stolikach pojawia
się wino i wódka. Babcia wyjmuje pieczyste a ciotka domowej
roboty ciasto. Dzieciaki biegają z cukierkami. Siedzą, jedzą,
piją, rozmawiają, wspominają. Tak jakby chcieli powiedzieć
zmarłemu – „wiemy, że nie możesz przyjść na nasze rodzinne
spotkanie, więc my przyszliśmy do Ciebie”.
Niektórzy powiedzą – poganie. My powiemy – szacunek,
tęsknota, rodzina, tradycja.
PS. Chcielibyśmy bardzo podziękować kiszyniowskiej Polonii, którą mieliśmy niesamowite szczęście spotkać i poznać.
Dziękujemy Polakom, mieszkającym w Mołdawii – Grzesiu,
Michale, Kamilo, Gosiu, Tomku – jesteście wspaniali i mamy
nadzieję, że jeszcze się zobaczymy –w Kiszyniowie, w Polsce
lub gdzieś w świecie!
Jacek i Dominika Krzeszewscy
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