PRZESŁANIE AMBASADORA RP
ARTURA MICHALSKIEGO
DO POLONII MOŁDAWSKIEJ
– Mija prawie pięć lat od kiedy
przyjechałem do Mołdawii. Był to czas,
w którym udało mi się odwiedzić
prawie wszystkie miejsca zamieszkiwane przez mołdawskich Polaków.
Poznałem osobiście bardzo wielu
z Państwa. Z niektórymi osobami,
bardzo aktywnymi w swoich środowiskach polonijnych, blisko współpracowaliśmy. Naszym wspólnym
celem było odrodzenie świadomości
polskich korzeni w Waszych rodzinach, kultywowanie polskich
tradycji, nauka języka polskiego, budowanie duchowej łączności
z Ojczyzną Przodków. To wszystko można osiągnąć, ale nie
od razu.
Odrodzenie polskości to długi proces i wymaga systematycznej pracy. Wszystko zaczyna się z serca, z rodzinnego
przekazu, z tradycji przekazanej przez Najbliższych, ale aby
nastąpił rozwój, potrzeba pielęgnacji. Często jest to zadanie
trudne, ponad siły dla poszczególnych osób, konkretnych rodzin. Dlatego tak potrzebne jest właściwe środowisko do rozwoju polskości, potrzebna jest wspólnota, połączona autentyczną
życzliwością i świadomością wspólnych celów.
Pomagając wielu aktywnym środowiskom polonijnym, za
których pracę najserdeczniej dziękuję, zawsze sugerowałem,
że należy wychodzić ku sobie nawzajem, że działać trzeba
tak, aby wzrastała cała wspólnota mołdawskich Polaków, aby
stawała się ona coraz bardziej zjednoczona, świadoma swej
odpowiedzialności za wychowanie następnych pokoleń – aktywnych obywateli Mołdawii, nie zapominających o łączności
z polską kulturą i tradycją.
Mam głęboką nadzieję, że powoli nadchodzi moment,
w którym coraz więcej osób rozumie potrzebę powołania
Kongresu Polaków Mołdawii, silnej reprezentacji całej wspólnoty polonijnej zarówno wobec władz Republiki Mołdawii, jak
i Rzeczypospolitej.
Powołanie takiego Kongresu w niczym nie powinno ograniczać praw i inicjatyw środowisk polonijnych, aktywnie dotychczas działających – powinno natomiast być miejscem spotkania
i dialogu. Nadal zachęcam do refleksji na ten temat i – jeśli dojdą
Państwo do podobnych wniosków co ja – podjęcia działań na
rzecz konsolidacji środowisk polonijnych, przy poszanowaniu
ich różnorodności i autonomii.
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Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo
redagowania i skracania nadesłanych
tekstów, także odmowy publikacji
bez podania przyczyny. Nie ponosi
odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam. Opinie
wyrażone przez czytelników nie
zawsze są zgodne z opinią redakcji.

Projekt jest finansowany
ze środków przyznanych
z funduszy polonijnych
Departamentu Współpracy
z Polonią i Polakami za Granicą
na wniosek Ambasady RP
w Kiszyniowie
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Poniżej drukujemy list otwarty Ambasadora Artura
Michalskiego przesłany 10 maja br. do mołdawskich
organizacji polonijnych.
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Pod koniec swojej misji w Kiszyniowie Ambasador
RP Artur Michalski, przez lata pracy w Mołdawii bardzo
blisko związany z mołdawskimi Polakami, serdecznie
pożegnał się ze wszystkimi na Festiwalu Polska Wiosna
w Mołdawii, na który co roku ściągają mołdawscy Polacy
z całego kraju.

WYDARZENIA

WYDARZENIA

„Tam się człowiek napije, nadysze Ojczyzny”

Foyer „Ginta Latina” zamieniło się w wyjątkową galerię;
każdy z uczestników prezentuje

tu swoje dokonania z ostatniego
roku. Wiele się zdarzyło, od wiosny – do wiosny; uroczystości,
festiwale, przeglądy, konkursy
– każdy ma się czym pochwalić,
a obok polskojęzyczne wydawnictwa – polskie książki prezentowane z wielkim pietyzmem przez
Bibliotekę im. A. Mickiewicza
w Kiszyniowie oraz wybór numerów czasopism polonijnych,
a wśród nich „Jutrzenka” – patron
medialny imprezy. Pomiędzy
stoiskami organizacji uwagę
przyciągają barwne dzieła polskich twórców ludowych – wyroby
z drewna, bibuły, tkaniny, hafty
przekonują o rozmaitych talentach drzemiących w zręcznych
dłoniach.
Sala widowiskowa już zdążyła
się zapełnić. Trudno dostrzec
wolne miejsca. Przybyli goście
z Ambasady Rzeczypospolitej
Polskiej w Kiszyniowie w osobach
Pana Ambasadora RP Artura
Michalskiego, Radcy-Ministra
Jerzego Stankiewicza z Małżonką – Panią Anną Stankiewicz –
referentem do spraw polonijnych
i dobrym duchem mołdawskich
Polaków, Attaché Obrony Komandora Radosława Malickiego
z Małżonką, Kierownika Wydziału
Konsularnego Radcy-Ministra
Janusza Dawidowicza z Małżonką, I  Radcy Ambasady RP Joanny
Bojko, III Sekretarza Konsula
Pawła Niedźwiedzkiego. Dla polskiej dyplomacji w Mołdawii dzisiejszy festiwal jest szczególnym
wydarzeniem – kończący swą
misję dyplomatyczną w Mołdawii
Pan Ambasador Artur Michalski
dzisiaj żegna się z mołdawskimi
Polakami.

Oprócz mołdawskiej Polonii
na widowni zasiedli przedstawiciele z Polski – członkowie
stowarzyszenia Odra-Niemen,
od lat wspierającego Polaków
mieszkających poza granicami
Ojczyzny. Obecny jest również
Ksiądz Krzysztof Płonka oraz
Wicedyrektor Biura Stosunków
Międzyetnicznych w Kiszyniowie
Pani Ludmila Burlacu.
Punktualnie rozpoczyna się
widowisko. Nasz „Mazurek Dąbrowskiego”. Tak bliski i znajomy,
a tutaj, na mołdawskiej ziemi
wciąż tak samo chwytający za
gardło… „za twoim przewodem
złączym się z narodem...” Jakże
wyjątkową moc mają tutaj słowa
polskiego Hymnu narodowego.
Konferansjerzy zapraszają
na scenę kolejnych wykonawców. Zapowiadają po polsku, po
rosyjsku, po rumuńsku – i tak
będzie przez cały koncert, bo tutaj
właśnie tak się żyje; z elementów
kultury pasterskiej – wołoskiej,
kozackiej, tureckiej, bułgarskiej,
rosyjskiej, i polskiej powstaje
nowa jakość – międzyetniczna
kultura mołdawska, a mołdawscy
Polacy są jej ważnymi twórcami,
co potwierdza rozmach dzisiejszej
imprezy.
Rozpoczynają przedszkolaki. Przejęte swoją rolą, pięknie poubierane przez nie mniej
przeżywające ów występ mamy,
biegają po scenie z gałązkami
wiosennych kwiatów. Dla wielu
z nich to pierwsze artystyczne doświadczenie w życiu i odwieczny
dylemat, kiedy artysta na scenie
musi wybierać – czy zdążyć na

swoje miejsce w tańcu, czy też
pomachać ze sceny mamie pilnie fotografującej z pierwszego
rzędu każdy krok swej pociechy.
Brzmią znajome, polskie pieśni i piosenki. Te ludowe, śpiewane jeszcze przed laty przez
przybyłych z Polski przodków i te
współczesne, dające możliwości
popisów wokalnych młodych artystów. Niektóre z nich nabierają
nieoczekiwanie zupełnie nowego
charakteru.
Wśród licznych tańców ludowych mamy okazję podziwiać
poloneza i mazura – polskie tańce
szlacheckie. Prym wiodą – moim
zdaniem najpiękniejsi – „Polacy
Budżaka” z Komratu. Szanują
przestrzeń na scenie – wystarczy
kilka par, a nie można od nich
oderwać wzroku. Za to suita
tańców góralskich odtańczona
w prawdziwych góralskich kierpcach made in Poland pokazuje
możliwości całego zespołu –
w długim, wyczerpującym układzie choreograficznym ze szczególnym wdziękiem prezentują się
najmłodsi tancerze – chciałabym
ich zobaczyć za kilka lat w strojach
ułanów Księstwa Warszawskiego.
Widowisko toczy się w oszałamiającym tempie. Trudno nadążyć samym wykonawcom.
Niektórzy dzielnie improwizują
wypełniając czas niezbędny do
przebrania kolejnych uczestników. Pojawiają się kolejne
grupy, których nazw nie sposób
zapamiętać, prezentują pieśni,
piosenki, układy choreograficzne
i całe suity inspirowane polskim
i mołdawskim folklorem.

Na koniec wisienka na torcie –
„Tekla Klebetnica”. Polski zespół
wokalno-instrumentalny proponuje polską muzykę ludową...
i chyba każdą... na najwyższym
poziomie. Profesjonalni muzycy
porwali publiczność, wydawałoby
się, po kilkugodzinnym koncercie
zmęczoną bogatymi wrażeniami –
piękny wokal, śliczna dziewczyna, żywa muzyka akordeonu,
kontrabasu i skrzypiec oraz magia spojrzeń Ani i Zygmunta uwiodły i porwały ostatecznie całą
publiczność. Uff! Ale oni grają!
Chciałoby się jeszcze i jeszcze...
Po widowni przechodzi szmer –
obietnica; jest szansa, wieczorem
na spotkaniu wszystkich uczestników w Vadul-lui-Vodǎ.
Przychodzi pora na finał. Na
scenę wychodzą wszyscy członkowie „Polskiej Wiosny w Mołdawii” – niezwykły obraz pozostanie
za zawsze w mojej pamięci, bo
oto na scenie obok siebie stoją
całe rodziny, reprezentowane na-

wet przez przedstawicieli trzech
pokoleń. I to jest siła i klucz do
sukcesu tego wyjątkowego stowarzyszenia, w którym sztafeta
pokoleń trwa i konsekwentnie
zmierza do Polski.
W nieprzebranym bogactwie
artystów, stylów, interpretacji nie
sposób przyjrzeć się każdemu
i docenić wkład pracy i zaangażowania wszystkich uczestników imprezy oraz anonimowego tłumu pomocników i osób
wspierających. Nie to jednak jest
najważniejsze. Najcenniejsze
wartości są najbardziej ulotne –
pozostaje niezatarte, silniejsze
niż upływający czas, poczucie
wspólnoty, jedności Polaków
w Mołdawii. Dziękuję Mołdawio,
dziękuję Wam, Polacy.
Małgorzata Kobuszewska,
nauczyciel kierowany za granicę
przez ORPEG
Mołdawia, Kiszyniów
Fot. Mirosław Horyn
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27 maja
2017 roku
od wczesnych godzin
rannych Teatr „Ginta Latina” tętni życiem.
Wśród krzątaniny nietrudno
zauważyć uczestników dzisiejszego wydarzenia, ubranych
w polskie stroje ludowe, a w mieszaninie języków rosyjskiego
i rumuńskiego słychać nieczęsto
słyszane w Mołdawii polskie
słowa. Podjeżdżają liczne samochody i przywożą Polaków
z całej Mołdawii. Bo to święto
ich wszystkich. Najważniejsze
w roku wydarzenie, kiedy na
jednej scenie mogą się spotkać
razem. Przygotowania trwają cały rok. A teraz przyszedł
czas, żeby pokazać, czego się
nauczyli, jak rozumieją i czują
ducha polskości w Kiszyniowie, Komracie, Bielcach, Sorokach, Grigorówce, Styrczy, Tyrnowie. Jak co roku obecni są
również Polacy z Naddniestrza –
z Tyraspola i Słobody Raszków;
granice państwowe nie mają znaczenia, gdy Polacy chcą być razem. Oprócz gości po korytarzach
i kuluarach przebiegają młodzi
ludzie w charakterystycznych
pomarańczowych koszulkach –
to przedstawiciele organizatora,
Stowarzyszenia „Polska Wiosna
w Mołdawii”, którzy służą pomocą przybyłym gościom. Dbają
o przybyłych, kierują w wyznaczone dla nich miejsca, zapraszają
do obejrzenia okolicznościowej
wystawy.
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XVII Festiwal Polska Wiosna w Mołdawii
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НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ ИЗ-ПОД РАДОМСКА
Władysław Stanisław Reymont –
właściwie Stanisław Władysław
Rejment. Powieściopisarz, nowelista,
reportażysta.Urodził się 7 maja 1867 r.
we wsi Kobiele Wielkie w pobliżu
Radomska, zmarł 5 grudnia 1925 r.
w Warszawie. Kolejność imion i pisownię
nazwiska zmienił sobie sam.

Владислав Станислав Реймонт,
урожденный Станислав Владислав
Реймент. Романист, новеллист, репортер.
Родился 7 мая 1867 года в селе
Кобеле-Вельке под Радомско,
скончался 15 декабря 1925 года
в Варшаве. Очередность имен
и написание фамилии поменял себе сам.

Był jednym z siedmiorga dzieci wiejskiego organisty, stosunkowo zamożnego i mającego ambicje
wyprowadzenia dzieci na ludzi. Z Władysławem
Stanisławem szło mu najgorzej: przyszły noblista
nie chciał się kształcić ani uczyć gry na organach.
Dzieciństwo spędził w Tuszynie, gdzie rodzina
przeniosła się, kiedy miał rok. Aby dać mu fach do
ręki, ojciec wysłał go do Warszawy, do zakładu
krawieckiego. Tu w 1883 r. ukończył Warszawską
Szkołę Niedzielno-Robotniczą. Dla uzyskania miana
czeladnika przedstawił komisji uszyty przez siebie
frak, który podobno „nieźle leżał”. Jako osiemnastolatek przyłączył się do wędrownej trupy aktorskiej.
Rodzina wyrobiła mu pracę niższego funkcjonariusza na Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Nudził się na
małych stacyjkach w Rogowie, Krosnowej, Lipcach.
Powtórnie spróbował kariery aktorskiej. W 1890 r.
związał się z adeptem wiedzy tajemnej, niejakim

Владислав Реймонт был одним из семерых
детей в семье сельского органиста, довольно состоятельного человека, стремившегося вывести
своих детей в люди. Труднее всего ему пришлось
с Владиславом – будущий нобелевский лауреат
не хотел учиться в школе и не собирался играть
на органе.
Детство Владислава прошло в Тушине, недалеко от Лодзи, куда семья переехала, когда ему
был год. Отец решил обучить строптивого сына
ремеслу и отправил его в Варшаву, в ученики
к портному. В 1883 году Владислав окончил воскресную рабочую школу. Чтобы получить звание
ремесленника у цехового мастера, он представил
комиссии собственноручно сшитый фрак, который,
по рассказам, «неплохо сидел». В восемнадцать лет
Владислав стал актером в бродячей труппе. Родня
выхлопотала ему должность мелкого чиновника на

Portret Władysława Reymonta autorstwa Jacka Malczewskiego, 1905, olej na płótnie
Портрет Владислава Реймонта кисти Яцека Мальчевского, 1905 год, холст, масло

Puszowem i wyjechał z nim do Niemiec szerzyć
spirytyzm. Próbował odbyć nowicjat w klasztorze na
Jasnej Górze. Znowu wylądował na stacji kolejowej.
W 1894 r., po niespodziewanym debiucie literackim, przeniósł się do Warszawy i postanowił żyć
z pióra. Kiedy jego sytuacja materialna znacznie się
poprawiła, dużo podróżował. W latach 90. odwiedził
Londyn, Berlin, Paryż, Włochy. W Paryżu zawarł
cenne znajomości literackie, m. in. ze Stanisławem
Przybyszewskim, Stefanem Żeromskim, Zenonem
Przesmyckim. Poznał także przyszłego znakomitego tłumacza Chłopów Franka-Luisa Schoella.
W 1900 r. uległ poważnemu wypadkowi kolejowemu. Otrzymał za to duże odszkodowanie.
Kontuzję leczył w Krakowie. Opiekowała się nim
znajoma, Aurelia Szabłowska. Opiekunka rozwiodła
się z dotychczasowym mężem, wyszła za pisarza
i wprowadziła porządek w jego niespokojne życie. Razem dużo podróżowali. Rewolucję 1905 r.
i I wonę światową przeżyli w Warszawie.
Reymont angażował się w działalność społeczną. Był prezesem Związku Pisarzy i Dziennikarzy,
potem prezesem Warszawskiej Kasy Przezorności
i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy. Uczestniczył
także w zakładaniu pierwszej spółdzielni kinematograficznej. Po wojnie (1919-1920) wyjeżdżał
do Stanów Zjednoczonych, gdzie w środowisku
polonijnym szukał pomocy gospodarczej dla odbudowy zrujnowanego kraju. W 1920 r. kupił majątek
Kołaczkowo, ale gospodarowanie szło mu kiepsko,
tym bardziej, że zły stan zdrowia zmuszał go do
przebywania głównie na Riwierze.
Pochowany został na Cmentarzu Powązkowskim, a jego serce – w Kościele Św. Krzyża.

Ż

ycie nie daje nam tego, co chcemy,
tylko to, co ma dla nas.
Władysław Stanisław Reymont

Reymont był ewenementem: samorodnym
wybitnym talentem reporterskim, chłonącym rzeczywistość wszystkimi zmysłami i umiejącym przedstawić ją w szerokich panoramach społecznych. Ani
naturalizm czy realizm jego utworów, ani elementy
poetyki młodopolskiej nie wynikają z jakiejś przyjętej
doktryny literackiej, lecz z jego sposobu obserwacji
i asymilacji świata. Oczywiście tendencje epoki
miały pewien wpływ. Jednak materią jego twórczości (z jednym wyjątkiem) była rzeczywistość, której
sam doświadczył: wieś łowicka i wielkie miasto,
prowincjonalne stacje kolejowe i teatrzyki objazdowe, światek spirytystów i mediów, życie polonii
amerykańskiej. Utwory Reymonta dają ogromną
panoramę polskiego społeczeństwa końca XIX
i początku XX wieku.

Варшавско-Венской железной дороге. Но, невыносимо скучая на полустанках в Рогове, Кросновой,
Липцах, Владислав вновь решил попытать счастья
на театральной стезе. В 1890 году сошелся с адептом тайных знаний – неким Пушовым – и уехал
в Германию пропагандировать идеи спиритизма.
Пытался постричься в монахи в обители на Ясной
Горе. И вновь оказался на железной дороге.
В 1894 году, после неожиданного литературного
дебюта, Владислав переехал в Варшаву и решил
жить литературным трудом. После того, как его
материальное положение значительно улучшилось, много путешествовал. В 90-е годы побывал
в Лондоне, Берлине, Париже, посетил Италию. Во
французской столице завел полезные связи в литературной среде, познакомившись, в частности, со
Станиславом Пшибышевским, Стефаном Жеромским, Зеноном Пшесмыцким, а также с ФранкомЛуи Шеллем – будущим знаменитым переводчиком
«Мужиков».
В 1900 году Реймонт получил серьезную травму
на железной дороге, за что ему заплатили солидную
компенсацию. Лечился он в Кракове. Поправить
здоровье ему помогала знакомая, Аурелия Шабловская, которая после развода вышла замуж за
Реймонта и упорядочила его неспокойную жизнь.
Вместе они много путешествовали. Революцию
1905 года и Первую мировую войну пара пережила
в Варшаве.
Реймонт активно участвовал в общественной
деятельности. Возглавлял Союз писателей и журналистов, затем – Варшавскую кассу помощи для
литераторов и журналистов. Участвовал в создании
первого кинематографического кооператива. После
войны (1919-1920) выезжал в США, где с помощью
польской диаспоры организовывал финансовую
помощь для восстановления разрушенной Польши.
В 1920 году приобрел имение Колачково, однако
хозяйственные дела шли неважно, к тому же состояние здоровья вынуждало его проводить основную
часть времени на Ривьере.
Владислав Реймонт похоронен на кладбище Повонзки, сердце его находится в костеле Св. Креста
в Варшаве.
Реймонт был уникальной личностью: самобытным талантливым репортером, зорко наблюдающим
за всем происходящим вокруг и умеющим отобразить социальные явления в широкой литературной
панораме своих произведений. Натурализм и реализм его текстов, а также присущие им элементы
младопольской поэтики не были заданы какой-либо
литературной доктриной; они определялись способностью автора наблюдать действительность
и трансформировать ее в повествовательную
w
форму. Тенденции эпохи, разумеется, оказывали
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W roku 2017 obchodzimy 150. rocznicę urodzin jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy,
związanego z Ziemią Łódzką – WŁADYSŁAWA REYMONTA.
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zeczywistość jest z tej samej przędzy
co i marzenia.
Władysław Stanisław Reymont

определенное влияние на его творчество, однако
материей его произведений (за одним исключением) была та реальность, которую он пережил
сам: деревня и большой город, провинциальные
железнодорожные станции и бродячие театральные
труппы, тесный мирок спиритуалистов и медиумов,
жизнь польской диаспоры в Америке. Произведения
Реймонта – это широчайшая панорама польского
общества конца XIX – начала XX века.
Он начал писать, когда работал на железной дороге, желая как-то заполнить пустоту. Вначале писал
стихи и заметки о текущих событиях, затем – рассказы и новеллы. Окружающие к его литературным
амбициям относились с откровенной насмешкой.
В 1892 году он отправил в редакцию варшавского
«Голоса» новеллу «Смерть» и несколько репортажей и – к его удивлению – их напечатали. Так состоялся литературный дебют Реймонта. Несколько следующих новелл взяла краковская газета «Мысль».
Это придало начинающему автору уверенности
в себе: без гроша в кармане он отправился в Варшаву, решив жить исключительно литературным
трудом. Реймонт написал и опубликовал десятки
новелл, которые позже были собраны в томах
«Встреча» (1897), «Справедливо» (1899), «В осеннюю ночь» (1900), «Кроснова и мир» (1928).
Переломным в литературной карьере Реймонта
стал его репортаж «Паломничество к Ясной Горе».
В сотую годовщину восстания Костюшко в Ченстохову стекались многочисленные паломники.
В качестве корреспондента «Иллюстрированного
еженедельника» Реймонт смешался с толпой и прошел с ней весь путь до Ясной Горы, создав картину
этой несиюминутной общности, которую образуют
объединенные схожими религиозными переживаниями самые разнообразные и яркие индивиды.
За последующие 10 лет Реймонт написал
4 романа, которые заняли прочное место в истории
литературы. Затем его талант (возможно, в результате болезни) значительно ослаб. Он писал свои романы по частям и публиковал их в прессе. Книжные
версии романов выходили почти без изменений.
Первый роман – «Комедиантка» – печатался
на страницах «Ежедневного курьера» в 1895 году,
книга вышла годом позже. Героиня романа – Янка
Орловская, дочь начальника станции в маленьком
городке. Задыхаясь от скуки и монотонности провинциальной жизни, она убегает в Варшаву, где
пытается стать актрисой. Описывая актерский
мирок, Реймонт опирался на собственный опыт: он
показал убожество и серость жизни бродячих лицедеев, полную мелких интриг и мимолетных романов.
Героиня книги, женщина красивая, но недостаточно
талантливая, чтобы пробиться на первые роли,
погрязла в этом пошлом мире, который казался ей

Kadry z serialu: „Komediantka” (1987),
w reżyserii Jerzego Sztwiertni
Кадры из сериала «Комедиантка» (1987),
реж. Ежи Штвертня

produkują, ale rozgrywa się także w duszy artystów, których aspiracje zostają zniszczone przez
codzienność. Drugi – to dążenie silnej kobiety do
wyzwolenia z pętających ją rygorów rodzinnych
i społecznych, potrzeba wolności i samorealizacji.
W 1896 r. Reymont podpisał umowę na nową
powieść i wyjechał do Łodzi. W efekcie powstała
Ziemia obiecana publikowana w latach1897-98 na
łamach „Kuriera Warszawskiego'”, wydana osobno
w 1899 r. Stworzył w niej przejmujący obraz rozwijającej się młodej kapitalistycznej metropolii – obraz okrutny i demoniczny. Fabuła osnuta jest wokół
losów trzech przyjaciół: Karola Borowieckiego, Moryca Welta i Maksa Bauma (ich narodowość miała
w zamyśle autora odzwierciedlać skład społeczny
łódzkich kapitalistów). Reymont narysował szeroki
realistyczny obraz miasta: fabryki i kantory, restauracje i dworce kolejowe, parki i ulice, pałace bogaczy i rudery robotników... Kapitalistyczne miasto
jest w powieści molochem, dziką metropolią tętniącą życiem i namiętnościami, w której dominują:
żądza bogactwa, bezwzględność i okrucieństwo.
W walce o pieniądze dozwolone są wszelkie chwyty: nieuczciwość, zdrada, kradzież, podpalenie, pozorowane bankructwo. W zderzeniu z tym światem
przegrywają zasady moralne, poczucie lojalności
i dobre intencje. Antyutopii fabrycznego miasta
przeciwstawił Reymont utopię sielankowego wiejskiego dworu kierującego się tradycją i trwałymi
zasadami. Ekspresyjną obrazowość powieści uzyskał dzięki użyciu specyficznego języka, pełnego
metafor i licznych przymiotników mocnych, opisów
lirycznych i drastycznych. Dla dzisiejszego czytelnika powieść jest bardzo nowoczesna, frapująca
w warstwie fabularnej, obyczajowej i społecznej.

избавлением. После неудач на профессиональном
и любовном фронтах Янка предпринимает попытку
самоубийства.
В этом реалистическом описании актерских
судеб Реймонт затронул две важные для младопольского периода темы. Первая – конфликт артист/
филистер – касается отношений между творческой
личностью и мещанской публикой. Амбициозные
устремления актеров сталкиваются с жестокой
правдой жизни. Вторая тема – это стремление сильной женщины к освобождению от семейных и социальных оков, ее жажда свободы и самореализации.
В 1896 году Реймонт подписал договор на написание нового романа и уехал в Лодзь. В результате была написана «Земля обетованная», роман,
публиковавшийся в 1897-1898 годах на страницах
«Варшавского курьера» и изданный отдельно
в 1899 году. В этом произведении Реймонт изобразил картину развития молодого капиталистического
мегаполиса – жестокую и демоническую. Сюжет
книги строится вокруг судеб трех друзей: Кароля
Боровецкого, Морица Вельта и Макса Баума (по
замыслу автора их национальная принадлежность
должна была отражать многонациональный состав
капиталистического общества Лодзи, где происходит действие книги). Реймонт нарисовал широкую,
реалистическую панораму города: заводы и конторы, рестораны и вокзалы, парки и улицы, дворцы
богачей и хибары рабочих… Капиталистический
город предстает в романе молохом, необузданным
мегаполисом, где господствуют страсти, алчность,
бездушность и жестокость. В борьбе за деньги все
средства хороши: обман, предательство, поджог,
имитация банкротства. Нормы нравственности
и морали в этом мире не работают. Антиутопии фабричного города Реймонт противопоставил утопию
идиллической деревни, где царят традиционные
ценности и незыблемые патриархальные порядки.
Необычайной выразительности и образности автор
повествования добился благодаря использованию
w
специфического языка, полного метафор, многочис-
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Zaczął pisać jako urzędnik kolejowy, żeby zapełnić czymś pustkę jałowego życia. Początkowo
wiersze i zapiski z codzienności, później opowiadania i nowele. Te ambicje literackie otoczenie
traktowało z szyderstwem. W 1892 wysłał na ręce
Ignacego Matuszewskiego do warszawskiego
„Głosu” nowelę Śmierć i trochę korespondencji –
i ku swojemu zdumieniu zadebiutował. Kilka następnych nowel przyjęła krakowska „Myśl”. To
dodało mu odwagi, żeby bez grosza przenieść się
do Warszawy i zająć wyłącznie pisaniem. Napisał
i opublikował kilkanaście nowel, które później
zostały zebrane w tomach Spotkanie 1897, Sprawiedliwie 1899, W jesienną noc 1900, Krosnowa
i świat 1928.
Przełomem w jego karierze literackiej stał się
reportaż „Pielgrzymka na Jasną Górę”. W setną
rocznicę Insurekcji do Częstochowy ciągnęły pielgrzymki rozmodlonego ludu. Jako korespondent
„Tygodnika Ilustrowanego” Reymont wtopił się
w tłum, przebył całą drogę i stworzył obraz ulotnej
społeczności połączonej przeżyciem religijnym,
a składającej się z różnorodnych barwnych postaci
indywidualnych.
W czasie następnych 10 lat Reymont napisał
4 duże powieści, które na stałe weszły do historii
literatury. Potem jego talent – może wskutek choroby – wyraźnie osłabł. Swoje powieści Reymont
pisał w odcinkach i publikował w prasie. Tworzył
z tygodnia na tydzień, niewiele zmieniając w wersjach książkowych.
Pierwsza powieść, Komediantka, pojawiła się
na łamach „Kuriera Codziennego” w 1895 r., wydanie książkowe miała rok później. Bohaterką jest
Janka Orłowska, córka naczelnika stacji w małym
miasteczku. Przygnieciona monotonią i miałkością
życia ucieka do Warszawy, aby spróbować kariery
aktorskiej. Przedstawiając światek aktorski Reymont wykorzystał własne doświadczenia: pokazał
ubóstwo i szarość trup objazdowych, małość i intrygi, przelotne romanse. Bohaterka, kobieta piękna,
ale zbyt mało utalentowana, żeby się wybić, grzęźnie w tej rzeczywistości, która miała być ucieczką.
Po niepowodzeniach artystycznych i nieudanym
romansie próbuje popełnić samobójstwo.
W realistycznym obrazie losu aktorów Reymont
podjął dwa tematy ważne dla okresu Młodej Polski.
Pierwszy – konflikt artysta-filister – rozgrywa się
między aktorami posiadającymi pewne ambicje
a mieszczańską publicznością, dla której się
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Kadry z filmu: „Ziemia obiecana” (1974),
w reżyserii Andrzeja Wajdy
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Кадры из фильма «Земля обетованная» (1974),
реж. Анджей Вайда

W latach 1892-1899 Reymont pracował nad
swoją najsławniejszą powieścią Chłopi. Publikowana była w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym” 1902-1906, wydana osobno w 1904 (t. 1-2),
1906  (t. 3), 1909 (t. 4). Stworzył w niej bogaty obraz
łowickiej wsi: ludzi i przyrody. O ile w Ziemi obiecanej
rzeczywistym bohaterem byli fabrykanci jako grupa
społeczna pozbawiona wewnętrznych więzów, to
w Chłopach bohaterem jest gromada, zespolona
wspólną pracą i wspólnym losem. Jak zwykle
w powieściach Reymonta, gromada składa się
z niepozbawionych cech indywidualnych typowych
przedstawicieli społeczności: jest dziedzic, ksiądz,
organista, młynarz, bogaci gospodarze, wyrobnicy
i żebracy... Fabuła koncentruje się wokół rodziny
Borynów: zamożnego gospodarza Macieja, jego
młodej żony Jagny i syna Antka, połączonego
z macochą namiętnym romansem. Powieść zaczyna się sceną hucznego wesela Boryny, kończy jego
pogrzebem, wpisując ludzkie losy w odwieczne koło
narodzin, przemijania i śmierci. Rytuał ludzkiego
życia podporządkowany jest rytmowi przyrody,
która narzuca kolejność pracy i odpoczynku. Z rytmem przyrody związany jest porządek liturgiczny –
święta kościelne i obrzędy ludowe – który przenosi
życie ludzi i przyrody w wymiar kosmiczno-sakralny.
Krytycy byli zgodni, że malując bogaty obraz życia,
pracy i obyczajów wsi Reymont stworzył jednocześnie wybitną powieść realistyczną, epopeję chłopską i ponadczasowy mit życia człowieka i natury.
Specyficzny jest język powieści: w dialogach
używana jest gwara – nie kopia jakiejś istniejącej,

S

iłę człowieka mierzy się ilością jego
nieprzyjaciół.
Władysław Stanisław Reymont

ленных экспрессивных эпитетов, лирических и жестких описаний. Для сегодняшнего читателя роман попрежнему остается современным произведением
с увлекательным сюжетом и интересным описанием
тогдашних бытовых и социальных реалий.
В 1892-1999 годах Реймонт работал над своим
самым знаменитым романом-эпопеей «Мужики».
Роман публиковался частями в «Иллюстрированном еженедельнике» в 1902–1906 годах и издавался
отдельно в 1904 (тома 1 и 2), 1906 (т. 3) и 1909 годах
(т. 4). В нем автор изобразил содержательную, многоплановую картину села Липцы – населяющих его
жителей и окружающей его природы. Если в «Земле
обетованной» истинным героем были фабриканты,
показанные как лишенная внутренних связей социальная группа, то в «Мужиках» основное действующее лицо – деревня, объединенная совместным
трудом и общей судьбой. Как это обычно бывает
в романах Реймонта, община состоит из типичных,
но при этом не лишенных индивидуальных черт
представителей местного социума: здесь барин
и ксендз, органист и мельник, богатые хозяева, поденщики и попрошайки… Сюжет строится вокруг
семьи Борынов: богатого хозяина Мацея, его молодой жены Ягны и сына Антека, у которого страстный
роман с мачехой. Роман начинается сценой шумной
свадьбы Борыны, а заканчивается его похоронами –
такое извечное коловращение рождения, старения
и смерти. Ритуал жизни человека подчинен ритму
природы, которая и задает очередность трудов
и отдохновения. С ритмом природы связан литургический цикл – церковные праздники и народные
гуляния – который переносит жизнь селян в космическо-сакральное измерение. Критики сошлись во
мнении, что, изобразив в романе широкую панораму
жизни, труда и обычаев деревни, Реймонт создал
поистине выдающийся реалистический роман,
крестьянскую эпопею и вневременной миф о жизни
человека и природы.
Необычен и язык романа: в диалогах используется диалект, причем не какой-либо из существующих,
а стилизованный, созданный самим Реймонтом.

lecz stworzona przez Reymonta stylizacja. W licznych i długich opisach przyrody dominuje język
liryczny o wyraźnej manierze młodopolskiej.
Za Chłopów otrzymał Reymont nagrodę Polskiej Akademii Umiejętności (1917) oraz nagrodę
Nobla (1924). Zwyciężył w godnym towarzystwie:
konkurentami byli Tomasz Mann, Maksym Gorki
i Thomas Hardy.
Pisarstwo Reymonta jest przede wszystkim
realistycznym obrazem. W epoce wielkich problemów filozoficznych i analiz psychologicznych
można by temu obrazowi zarzucić brak dostatecznej
głębi, ale pozostaje rozmach, barwność i bogactwo
szczegółów. Dzięki temu jego powieści stanowiły
doskonały materiał filmowy. Ziemię obiecaną przeniósł na ekran Aleksander Hertz (1927, wraz ze
Zbigniewem Gniazdowskim), później Andrzej Wajda
(1974; film otrzymał nominację do Oscara i Grand
Prix w Moskwie, a niezapomniane role stworzyli
m. in. Wojciech Pszoniak, Daniel Olbrychski i Kalina
Jędrusik). Chłopów reżyserował E. Modzelewski
1922; Jan Rybkowski w 1973 r. nakręcił serial telewizyjny (13 odcinków), który następnie przerobił na
film pełnometrażowy. W 1986 r. Jerzy Sztwiertnia
nakręcił serial według Komediantki (9 odcinków).
Utwory Reymonta tłumaczone były na kilkanaście języków. W jego dawnym majątku Kołaczkowie
znajduje się obecnie Muzeum Reymontowskie.
źródło: www.culture.pl

В многочисленных и пространных описаниях природы доминирует лирическая интонация в явно
младопольской манере.
За роман-эпопею «Мужики» Реймонт получил
награду Польской академии наук (1917) и Нобелевскую премию (1924), победив достойных соперников:
Томаса Манна, Максима Горького и Томаса Харди.
Произведения Реймонта – это прежде всего
реалистические истории. В эпоху глобальных
философских вопросов и психологических анализов эти тексты можно было бы упрекнуть
в отсутствии достаточной глубины, но их размах,
красочность и обилие деталей говорят сами за
себя. Благодаря этим качествам произведения
Реймонта представляют собой отличный материал для кинорежиссеров. «Землю обетованную»
экранизировал А. Герц (1927, вместе со З. Гняздовским), затем А. Вайда (1974; фильм был номинирован на Оскар и получил Гран-При Московского
кинофестиваля; незабываемые образы создали
Войцех Пшоняк, Даниэль Ольбрыхский и Калина
Ендрусик). По роману «Мужики» в 1922 году снял
фильм Э. Модзелевский, а Я. Рыбковский в 1973 году – телесериал, из которого затем сделал полнометражный фильм. В 1986 году Е. Штвертня снял
сериал по «Комедиантке».
Произведения Реймонта переводились на многие языки. В настоящее время в его бывшем имении

в Колачкове находится дом-музей писателя.

DUŻY KADR

10 maja 2017 roku w ramach Dni Europejskiej Kultury w Bibliotece Narodowej w Kiszyniowie otwarto ekspozycję
poświęconą 150. rocznicy urodzin Władysława Reymonta. Wystawę książek pisarza zorganizowano ze zbiorów biblioteki.
Wśród wystawionych pozycji pierwsze rosyjskie wydania „Chłopów” i „Ziemi obiecanej” z 1911 roku, ponadto „Chłopi”
wydane po rumuńsku.
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WIADOMOŚCI

WIADOMOŚCI Z KRAJU
nasz korespondent z KIELC donosi

POLSKA NAJWIĘKSZYM IMPORTEREM
MOŁDAWSKIEGO WINA

2015
4748035
4923258
3186970
2308542
1013219
855059
673484
596296
464678
283119
19876754

2016
5356899
4269224
4389428
3826307
1093779
907513
580456
488356
449334
254355
23399111

Przyrost 2016
13 %
6%
38 %
66 %
8%
6%
–14 %
–18 %
– 3%
–10 %
– 17 %
źródło: Agora

BRANŻA IT i SEKTOR KREATYWNY MOŁDAWII
ŚWIATOWYM EKSPORTEM
Branża IT uważana jest za jedną z najbardziej
dynamicznie rozwijających się branż w Mołdawii.
Przez ostatnie 10 lat sektor usług IT prowadził
ekspansję na rynkach zagranicznych i wzrósł
o 20 razy. Rozwiązania i usługi informatyczne
z Mołdawii najczęściej trafiają do Wielkiej Brytanii,
Stanów Zjednoczonych, krajów Beneluxu, Szwecji
i Irlandii. Analizy sytuacji rynkowej dokonała firma
International Data Corporation. Zaletą Mołdawii
wg pracowników branży IT są wysoka prędkość
Internetu i niskie koszty prowadzenia działalności
gospodarczej w kraju.
Warto w tym miejscu przypomnieć pocztowy program The Bat!, który był stworzony przez
mołdawską firmę Ritlabs w 1997 r. i do tej pory
jest liderem w swoim sektorze – z tego kultowego
programu korzystają użytkownicy ze 191 krajów
świata. The Bat! to doskonały program komercyjny
z niższej półki cenowej, nawiązujący do tradycji
najlepszych narzędzi tego typu. Firma Ritlabs ciągle wydaje nowe wersje aplikacji The Bat!. Trudno

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem
Komunikacji w Kielcach postanowiły uczcić XIV edycję ogólnopolskiego Święta Wolnych Książek
akcją „Z bookcrossingiem przez miasto”. 13 czerwca w autobusie linii nr 13 komunikacji miejskiej
w Kielcach pasażerom towarzyszyła półka bookcrosingowa.
Regał pełen atrakcyjnych książek czekających na pasażerów ruszył razem z 13-tką z pętli
ul. Świętokrzyska UJK o godz. 11:02 i jeździł w autobusie przez kilka godzin popołudniowych. Każdy
z podróżujących mógł wybrać dla siebie lekturę,
zabrać ją ze sobą i czytać. To akcja, wspierająca
czytelnictwo oraz przywracająca książki do krwiobiegu czytelniczego.
– Chcemy uwolnić książki, żeby mogły wędrować w przestrzeni publicznej, z której ludzie
korzystają na co dzień. Chcemy uświadomić
czytelnikom, że można dostać książkę za darmo,
można się nią podzielić, uwolnić od bibliotecznego terminu zwrotu – powiedział koordynator
akcji Łukasz Kwiecień z Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej.
– Jestem zaskoczony tym kramem, wsiadłem,
miałem kupić bilet, a zamiast tego grzebię w książkach i znalazłem lekturę na wieczór. Kupię jednak
ten bilet, żeby się nie okazało, że jest to najdroższa
książka w moim życiu – mówił pasażer Maciek.

BOOKCROSSING
to idea nieodpłatnego przekazywania
książek poprzez pozostawianie ich
w miejscach publicznych, jak również
w miejscach celowo utworzonych tzw. półkach
bookcrossingowych (stoliki, regały, gabloty),
po to, by znalazca mógł je przeczytać
i przekazać dalej. Bookcrossing to
niekonwencjonalna forma popularyzowania
książki i czytelnictwa, ruchoma biblioteka –
bez własnej siedziby i kart bibliotecznych.
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego od wielu lat jest zaangażowany
w akcję bookcrosingową. Prowadzi własną półkę
z książkami w holu budynku C2 przy Biurze Obsługi Interesanta oraz otwiera i pomaga prowadzić
takie półki w różnych miejscach województwa
świętokrzyskiego.
Ruslan Misak
na podstawie: www.sejmik.kielce.pl

szukać innego programu, który oferuje tyle opcji
i możliwości dopasowania zachowania skrzynki
pocztowej do wymogów użytkownika.

W sektorze kreatywnym można wyodrębnić
sukces projektu mołdawskiego designera Walerija
Ilnickiego, który opracował logo dla Światowej wystawy Expo 2020 w Dubaju. Projekt wygrał spośród
19 000 prac konkursowych i w marcu 2016 r. był
nagrodzony przez organizatorów.
(mc)

 Święto Wolnych
Książek dla podróżnych
w Kielcach
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Polska
Czechy
Rumunia
Chiny
Słowacja
Łotwa
USA
Niemcy
Litwa
Wielka Brytania
Razem

2014
4759948
3308489
1263099
1131954
1255709
513358
502227
637434
596531
129197
15508690

Największe ilości wina zostały wywiezione do
Polski (5,34 mln litrów) i Czech (4,26 mln litrów).
Największy wzrost wolumenu eksportu w omawianym okresie odnotowano w Chinach (+66 %).
Oto ranking 10 największych importerów mołdawskich win:
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Eksport mołdawskiego butelkowanego wina
w 2016 roku wzrósł o 17 %. Największymi importerami pozostają Polska i Czechy.
W 2016 roku Mołdawia eksportowała 23,33 mln
litrów butelkowanego wina. To o 17 % więcej niż
w 2015 roku.

Z KSIĄŻKĄ PRZEZ MIASTO

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Odsłonięcie tablicy na fasadzie budynku
byłego Konsulatu RP w Kiszyniowie

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
w Mołdawii

5 czerwca 2017 roku Ambasadorowie RP i USA Artur Michalski oraz James Pettit wraz z Minister
Kultury Republiki Mołdawii Moniką Babuc odsłonili tablicę informacyjną na budynku Ambasady
Amerykańskiej w Kiszyniowie, informującą o tym, iż w latach 1932-1940 w obecnej siedzibie
Ambasady Amerykańskiej mieścił się Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej.

6 maja 2017 roku w Domu Polskim w Bielcach odbył się finał pisemnej Olimpiady Literatury
i Języka Polskiego w Mołdawii, w której udział wzięło 9 uczestników z Bielc, Kiszyniowa, Sorok
i Styrczy. Poniżej zamieszczamy wyniki.
GRUPA MŁODSZA

GRUPA STARSZA

1. ex aequo: Aleksandra Michalewska (Bielce) /
Paweł Waszkowski (Styrcza)
2. Katarina Spatarei (Soroki)
3. Kiriłł Macenko (Soroki)

1. Włodzimierz Żurawski (Kiszyniów)
2. Julia Siwogło (Kiszyniów)
3. Andrzej Pruteanu (Kiszyniów)
WYRÓŻNIENIA:
Andrzej Kisilew (Kiszyniów)
Wita Sobieszczańska (Bielce)

maj 1936

do Rumunii. W okresie międzywojennym Konsulat
RP w Kiszyniowie zmieniał czterokrotnie swoją
siedzibę. Ostatnią był właśnie budynek obecnej
Ambasady Amerykańskiej.
– Jeśli podsumujemy okres przedwojenny
i okres po uzyskaniu przez Republikę Mołdawii
niepodległości to Polska jest obecna ze swą misją
dyplomatyczną w tym mieście już 44 lata – zaznaczył Ambasador RP Artur Michalski.
Ambasador podziękował wszystkim, którzy
przyczynili się do tego, że uroczystość odsłonięcia tablicy stała się możliwa: Ministerstwu Kultury
Republiki Mołdawii i Pani Minister Monice Babuc
osobiście, Merostwu Kiszyniowa, Służbie Archiwów Państwowych z Dyrektorem Ionem Vartą na czele,
a także Dr Tamarze Nesterov
z Mołdawskiej Akademii Nauk.
Artur Michalski podkreślił również rolę polskiego historyka Jakuba Bera, którego praca badawcza znacząco przyczyniła się do
przygotowania tej uroczystości.
Na koniec ambasador podziękował za obecność przedstawicielom społeczności mołdawskich Polaków, którzy są dumni
z bliskich związków mołdawskiej
ojczyzny z historyczną ojczyzną
przodków – Polską.

czerwiec 2017

źródło:
www.kiszyniow.msz.gov.pl
zdjęcia: Mirosław Horyn oraz
z archiwum Tadeusza Gaydamowicza

MOIM ZDANIEM

Stanisław Zelek
lektor w Centrum Współpracy Międzynarodowej na Wolnym Międzynarodowym Uniwersytecie
w Mołdawii (ULIM),
członek Komisji Ogólnomołdawskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 2017

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
dla dzieci i młodzieży
polonijnej w Mołdawii ma
swoją historię. Pomysłodawcami i organizatorami pierwszych konkursów w latach
90. byli nauczyciele z Polski,
którzy pracowali w Bielcach
i Kiszyniowie. Celem takiego
przedsięwzięcia było oczywiście
poszerzenie wiedzy o Polsce i doskonalenie
umiejętności językowych wśród uczniów uczęszczających na kursy języka polskiego. W kolejnych
latach pojawiły się nowe pomysły, wprowadzano
zmiany w organizacji, udoskonalono regulamin
i zakres materiału. Początkowo w olimpiadzie brali
udział tylko uczniowie z Bielc i Kiszyniowa, potem
dołączyła do nich młodzież ze Styrczy, Komratu
i Oknicy.
Przez kilka lat pracowałem w Domu Polskim
w Bielcach, gdzie co roku przygotowywano konkurs. W tym czasie miałem okazję zaobserwować
aktywność organizatorów, nauczycieli i uczniów
biorących udział w olimpiadzie. Prace konkurso-

we były zawsze wykonane na wysokim poziomie,
co świadczyło o solidnym przygotowaniu i świadomości językowej młodzieży. Prawie wszyscy
olimpijczycy swoją przyszłość związali z Polską,
gdzie studiowali i pozostali na stałe.
W tym roku, po kilkuletniej przerwie, znowu
odbyła się Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. 5 maja do Domu Polskiego w Bielcach przybyli olimpijczycy z Kiszyniowa, Sorok i Styrczy.
Uczestnicy mogli wykazać się wiedzą, wykonując
testy z zakresu gramatyki i literatury polskiej. Nad
prawidłowym przebiegiem olimpiady czuwali nauczyciele. Wyniki ogłoszono w tym samym dniu.
Uczniowie byli bardzo dobrze przygotowani,
co potwierdziły liczby punktów zdobyte podczas
rozwiązywania testów. Jednak w pracach pojawiło
się wiele błędów ortograficznych, problemem było
również dla młodzieży opracowanie dłuższej wypowiedzi pisemnej.
Organizacja tegorocznej olimpiady była strzałem w dziesiątkę. To był wielki sukces dla organizatorów, nauczycieli i przede wszystkim uczniów.
Mam nadzieję, że w przyszłości olimpiada znowu
będzie tradycyjnym, corocznym spotkaniem młodych pasjonatów.
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W uroczystości wzięli ponadto udział Ambasadorowie Unii Europejskiej Pirkka Tapiola, Rumunii
Daniel Ionița, katolicki Biskup Kiszyniowa Anton
Coșa, przedstawiciele mołdawskiego Ministerstwa
Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej,
mołdawskiego środowiska historycznego, w tym
z Mołdawskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Państwowego oraz Służby Archiwalnej. Obecni byli
również pracownicy Ambasady RP w Kiszyniowie,
przedstawiciele polskiej diaspory i media.
Polska ustanowiła Konsulat w Kiszyniowie już
w 1919 roku czyli rok po odzyskaniu niepodległości
i rok po decyzji Sfatul Țari o przyłączeniu Besarabii
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Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO-EKONOMICZNA
w JAROSŁAWIU

16
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STUDIUJ Z NAMI
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna (PWSTE) w Jarosławiu to największa
na Podkarpaciu publiczna uczelnia zawodowa.
Studenci zdobywają u nas wykształcenie w ramach 5 instytutów: Ekonomii i Zarządzania,
Humanistycznego, Ochrony Zdrowia, Inżynierii
Technicznej i Stosunków Międzynarodowych.
Edukacja odbywa się w systemie stacjonarnym
i niestacjonarnym. Oferujemy do wyboru 16 kierunków i 40 specjalności. Oprócz 3-letnich studiów
licencjackich, 3,5-letnich studiów inżynierskich, na
PWSTE kształcimy także przyszłych magistrów,
których nauka trwa 2 lata.
W PWSTE stawiamy przede wszystkim na
profesjonalizm. To uczelnia nowoczesna, w której
dbamy o rozwój studentów i ich przyszłość. Dlatego
szczególną uwagę przywiązujemy do zajęć praktycznych, które mają na celu wykształcenie umiejętności, niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na
rynku pracy. Nauka w PWSTE to duża liczba zajęć
ćwiczeniowych oraz wiele godzin spędzonych w laboratoriach. Cała wiedza, zdobyta podczas studiów
weryfikowana jest w trakcie praktyk zawodowych.
Nasi studenci mają okazję sprawdzić swoje umiejętności zarówno w kraju, jak i za granicą. O mię-

dzynarodowym charakterze uczelni świadczy także
możliwość uczestnictwa w Programie Erasmus+.
Studentów PWSTE kształcimy na najwyższym
poziomie. Tworząc program nauczania kładziemy
nacisk na łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi. O przygotowanie studentów
do pracy zawodowej dba wysoko wykwalifikowana
kadra. Nasi wykładowcy są związani z najlepszymi
uczelniami w Polsce. Swoje doświadczenie wykorzystują podczas pracy z naszymi studentami.
Oprócz wykształcenia, w PWSTE oferujemy
także szereg innych aktywności rozwijających
studentów. Na uczelni funkcjonują liczne koła
naukowe, a także Chór Akademicki „Apassionato”
oraz Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Słowianie”.
Dodatkowo do dyspozycji oddajemy bibliotekę oraz
laboratoria. Idąc z duchem czasu utworzyliśmy
internetowy zbiór książek i czasopism, a także
zdalny dostęp do oprogramowania. Języki można
natomiast szkolić w Studium Języków Obcych.
Для граждан Польши и обладателей
Карты поляка вуз в Ярославе предлагает
бесплатное обучение на стационаре.

ВЫСШАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОНОМИКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
ШКОЛА В ЯРОСЛАВЕ предлагает обучение по специальностям:
Управление
Национальная безопасность
Европеистика
Английская филология
Финансы и учет
Косметология
Педагогика
Сестринское дело
Социальная работа
Туризм и рекреация
Менеджмент

Строительство
Электроника и
телекоммуникации
Геодезия и картография
Территориальное управление
Информатика

присоединяйся к нам!

МАГИСТРАТУРА
Педагогика
Менеджмент

Подробная информация на www.pwste.edu.pl
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ И НЕСЛОЖНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ!
Информация о поступлении: http://studiuj.w.pwste.edu.pl/

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA
WSCHODNIOEUROPEJSKA
W PRZEMYŚLU

ВЫСШАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКАЯ
ШКОЛА 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.

Высшая государственная
восточноевропейская школа
в Пшемысле объявляет набор
на следующие специальности
стационарного обучения в 2017/2018
академическом году:

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.

 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 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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informacje dla kandydatów na studia
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listy i opinie czytelników

CIEKAWOSTKI

POLONIKI w MAPACH GOOGLE
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Matki Bożej. W tej chwili trudno
było powstrzymać łzy radości.
Dziękujemy Parafii Św. Trójcy
w Tyraspolu i jej proboszczowi,
księdzu Piotrowi Kuszmanowi
za wzruszające momenty, za
gościnność, wspaniały koncert i za każdą chwilę tego
pięknego dnia, spędzonego
w ciepłej bliskości przyjaciół. Do
zobaczenia za rok, tym razem –
w Kiszyniowie!

19

27 maja 2017 roku dzieci
z Dziennego Centrum, działającego w Parafii Św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
w Bielcach, uczestniczyły
w diecezjalnym spotkaniu dzieci
w Tyraspolu. Nikogo nie odstraszyła wczesna godzina wyjazdu
z Bielc – 5.30, ani pochmurne
niebo. Przecież jechaliśmy na

spotkanie z przyjaciółmi – dziećmi i młodzieżą ze wszystkich
katolickich parafii w Mołdawii.
W Tyraspolu przyjęto nas bardzo ciepło. Serdeczne powitanie,
uśmiech i radość wynagrodziły
nam wszystkie niedogodności
długiej podróży. Spotkanie było
poświęcone 100-leciu objawień
fatimskich. Po uroczystej mszy
św. w niebo uleciał różaniec
z baloników i naszych próśb do
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ŻANNA LEWICKA (Bielce):

Pomnik Hetmana Stefana Żółkiewskiego koło wsi Bieriezowka jest jednym
z wielu miejsc, gdzie splata się historia Polski i Mołdawii. Przez wiele lat
zapomniany, odkryty i przywrócony pamięci na początku XXI wieku jest obecnie
obiektem znanym nie tylko mołdawskiej Polonii, ale i turystom oraz pasjonatom
historii odwiedzającym dawną Besarabię. Od niedawna współrzędne
geograficzne Pomnika są dodane do map Google. Teraz każdy użytkownik
Internetu może łatwo znaleźć to miejsce na mapie i zobaczyć zdjęcia,
a podróżnik bez trudu tam trafić.
Wniosek do Google maps o dodanie koordynatów Pomnika zgłosił ksiądz
Filip Krauze z Fundacji Globalna Wioska, który skontaktował się z Redakcją
„Jutrzenki” i z pomocą naszego współpracownika Władysława Ławskiego
uzyskał dokładną lokalizację Pomnika.
Fundacja Globalna Wioska promuje działania mające
wpływ na poziom kultury, edukacji i więzi społeczno-narodowej Polaków w kraju i zagranicą, wykorzystując przy
tym nowoczesne media. Projektem Fundacji obecnie
realizowanym jest umieszczanie w mapach Google
miejsc związanych z Polakami.
Mamy nadzieję, że dzięki dalszej współpracy
z Fundacją Globalna Wioska, polskie miejsca
w Mołdawii, obecnie znane tylko lokalnie, będą
wirtualnie dostępne użytkownikom Internetu na
całym świecie.
Redakcja

INFORMACJA

„POLSKA WIOSNA W MOŁDAWII” już w INTERNECIE
КОРНЕЛИЙ ФУЛГА,
председатель Общины
поляков села Тырново:

Как быстро летит время!
И снова мы, поляки из Тырнова, на фестивале «Польская
весна в Молдавии». Уже не
новички, уже во второй раз
стоим на сцене кишиневского
театра «Ginta Latina». Праздничная атмосфера, теплые отношения между участниками –
все это вдохновило наших девочек, и программа ансамбля
«Возрождение» была исполнена с душой (и это несмотря
на отсутствие сценических
костюмов, которые случайно

уехали в автобусе со второй
частью ансамбля на фестиваль в Люблин).
В этом есть и заслуга организаторов фестиваля. Это
огромный труд – сотворить
ежегодный праздник для польской диаспоры Молдавии!
Сколько нужно терпения и такта, чтобы никто не чувствовал
себя обделенным вниманием.
Спасибо организаторам за
подаренный день общения,
за прекрасный отдых в Вадуллуй-Водэ. Особенную благодарность выражаю пани Оксане Бондарчук, вдохновителю
и организатору фестиваля.
Могу с уверенностью сказать,

что с ее умением окружать
себя единомышленниками полонийный фестиваль обречен
с каждым годом становиться
все лучше и лучше.
Так совпало, что фестиваль
проходил в день рождения
пани Оксаны Бондарчук. Польская
община села Тырновo присоединяется ко всем
теплым словам,
сказанным в ее
адрес. Крепкого
здоровья Вам, пани
Оксана, и дальнейших успехов на благо Полонии!

Stowarzyszenie „Polska Wiosna w Mołdawii” z przyjemnością zaprasza na swoją stronę
internetową www.polskawiosna.md. Dzięki zaangażowaniu całego zespołu nowa, przejrzysta
strona powstała w rekordowo krótkim czasie.
Jak piszą o sobie przedstawiciele stowarzyszenia:
Jesteśmy organizatorami tradycyjnego festiwalu „Polska Wiosna w Mołdawii”, do udziału w którym
zapraszamy artystów polonijnych ze wszystkich
regionów naszego kraju. Jesteśmy dumni, że festiwal daje możliwość nie tylko prezentować talenty
artystyczne Polaków, mieszkających w Mołdawii,
ale też integruje środowiska polonijne oraz przybliża
piękno polskiej kultury mołdawskiej społeczności.
Na stronie możecie zobaczyć galerię zdjęć,
powstałych podczas 17. edycji festiwalu, przeczytać
nowe wydanie – kwartalnik „Afisz polsko-mołdawski” oraz zapoznać się z działalnością stowarzyszenia.
Małgorzata Kiryłłowa

www.polskawiosna.md

UCZYMY SIĘ POLSKIEGO

SMACZNEGO!

DOKĄD? / GDZIE?

сюда
туда
отсюда туда

tu, tutaj
tam
stąd tam

ОТКУДА?

SKĄD?

отсюда
оттуда
оттуда сюда

stąd
stamtąd
stamtąd tutaj

Kolorowanka
dla dzieci
Jedziemy na wakacje
nad morze, na plażę.
Kolorowe muszelki
przynieś, falo, w darze!

– Kiedy tam pojedziesz?
– To znaczy gdzie? (Dokąd?)
– Nad morze.
– Ja tam już byłem. Dopiero stamtąd wróciłem.
– A czy jeszcze kiedyś wybierzesz się tam?
– Być może.
– Jak się stąd dostałeś tam?
– Samochodem. A stamtąd tutaj
przyjechałem pociągiem.

l 2 szklanki mąki pszennej (300 g)
l 1 łyżeczka proszku do pieczenia
l 1 torebka cukru waniliowego l 4 żółtka
l 1/2 szklanki cukru pudru l 200 g masła
l 1 słoiczek dżemu z czarnej porzeczki

MASA BUDYNIOWA:
l 500 ml mleka
l 2 łyżki mąki pszennej
l 2 żółtka l 250 g masła
l 2 łyżki mąki ziemniaczanej
l 1 torebka cukru waniliowego

morze – море
może / być może – может быть

KLUB MĄDREJ SÓWKI

1.

(Pychotka)

BEZA:
l 4 białka l 2 szklanki cukru pudru
l 2 łyżki mąki ziemniaczanej
l 2 łyżki posiekanych orzechów włoskich

Ojej!

Zagadki

Pani Walewska
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КУДА?

2.

Czy jest na świecie taki lekarz,
Który nie musi ludzom pomóc,
Chociaż do niego spieszą z daleka
I psa lub kota wiozą z domu?

Jaka przychodzi wróżka,
gdy chory idziesz do łóżka?
Co wróżka zapisze, połkniesz,
Nawet gdy gorzkie okropnie!

UWAGA! Pod koniec roku wśród najaktywniejszych uczestników Klubu Mądrej Sówki
będą rozlosowane nagrody! Prosimy podawać swoje imię, nazwisko i wiek.
Odpowiedzi prosimy wysyłać na adres redakcja.jutrzenka@gmail.com

Spód: Piekarnik nagrzać do 175°C. Mąkę przesiać na stolnicę razem z proszkiem do pieczenia.
Dodać cukier waniliowy, cukier puder oraz masło.
Posiekać nożem na małe kawałeczki, dokładnie
wymieszać wszystkie składniki, następnie zrobić
wgłębienie i dodać żółtka (białka zachować do
bezy).
Zagnieść kruche ciasto i podzielić je na 2 części, które następnie rozwałkować na prostokątne
placki o wymiarach formy, około 22 x 35 cm. Placki
najlepiej rozwałkować pomiędzy dwoma arkuszami
papieru do pieczenia, podsypując delikatnie mąką.
Pozostawiamy większe marginesy papieru po
bokach, aby łatwiej było wyjąć upieczone ciasto
z formy.
Pierwsze ciasto wraz z papierem włożyć do
foremki o wymiarach około 22 x 35 cm lub ułożyć na
blaszce do pieczenia, odkleić górny papier, wierzch
ciasta posmarować dżemem i piec w nagrzanym
piekarniku przez około 15 minut. Podobnie upiec
drugi placek z ciasta. Jeśli mamy miejsce w piekarniku, możemy piec jednocześnie 2 placki.
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PYTANIA O DROGĘ / ВОПРОСЫ О ДОРОГЕ

To zdecydowanie nie jest ciasto z cyklu „na ostatnią chwilę”. Jest to wypiek na specjalne okazje.
To najlepsze ciasto na urodziny, imieniny, komunie i inne uroczystości. Raczej dla tych, którzy lubią
zniknąć w kuchni na jakiś czas, by zrobić coś pysznego i efektownego. Natomiast smak rekompensuje
wysiłki. Kruche ciasto i chrupiąca beza przełamana kwaskowym dżemem, a wszystko przełożone
aksamitnym kremem budyniowym. Nie bez przyczyny nazywane Panią Walewską, bo faktycznie
należy do bardzo wytwornych. Faktycznie Pychotka!

Beza: Piekarnik nagrzać do 150°C. Białka
ubić na sztywną pianę, następnie stopniowo, po
łyżce, dosypywać cukier puder, cały czas ubijając
masę. Po skończonym cukrze ubijać jeszcze przez
2-3 min. Następnie dodać mąkę ziemniaczaną
i ubijać jeszcze przez pół minuty. Masę rozprowadzić na warstwie dżemu na obydwu plackach
i posypać posiekanymi orzechami. Piec placki
jednocześnie przez około 15 min.
Masa budyniowa: Odlać 1/2 szklanki mleka
i wymieszać z kolejno dodawanymi składnikami
masy budyniowej: mąką pszenną, mąką ziemniaczaną, cukrem waniliowym oraz żółtkami. Resztę
mleka porządnie zagotować, następnie dolać połączone składniki masy budyniowej. Wymieszać
i jeszcze raz zagotować, odstawić z ognia, ostudzić.
Utrzeć masło, następnie, cały czas ubijając,
dodawać w krótkich odstępach czasu, po 1 łyżce,
ostudzoną masę budyniową. Całą masę wyłożyć
na 1 placku (na warstwie bezy) i przykryć drugim.
Ciasto najlepsze jest po kilku godzinach po przygotowaniu lub następnego dnia.
źródło: /www.kwestiasmaku.com

WAKACYJNE

KURSY

JUTRZENKA
Pismo Polaków w Mołdawii
nr 6 (208) czerwiec 2017 r.

języka polskiego
w Krakowie
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Centrum Języka Polskiego VARIA od 13 lat organizuje kursy języka polskiego dla obcokrajowców: semestralne, roczne, kursy online, a także wakacyjne – od
czerwca do września, połączone z bogatym programem
kulturalnym i zakwaterowaniem.
Kursy intensywne adresowane są do osób, które zamierzają rozpocząć lub kontynuować naukę języka polskiego, chcą
poprawić swobodę mówienia, poszerzyć słownictwo i poznać
lub usystematyzować struktury gramatyczne.
Codzienne zajęcia zapewniają intensywny kontakt z językiem, starannie opracowany system powtórek gwarantuje, że
wiedza zostanie utrwalona, a miła i nieskrępowana atmosfera
na lekcji pozwoli bardzo szybko przełamać bariery językowe.
Dzięki temu podczas wakacyjnego pobytu w Krakowie odnajdziesz się w każdej sytuacji komunikacyjnej i łatwiej nawiążesz
nowe znajomości.
Aby uczynić naukę jak najbardziej efektywną, część lekcji
odbywać się będzie również w plenerze (na targu, w muzeum,
w restauracji, na krakowskim rynku...).
Lekcje języka polskiego „przemycane” są też podczas naszego programu kulturalnego. W czasie wieczornych spotkań,
wycieczek i warsztatów tematycznych staramy się mówić jak
najwięcej po polsku. W luźnej, zabawowej atmosferze nowe
wyrażenia na pewno bardzo szybko zostaną zapamiętane. To
też świetna okazja do poznania polskiej kultury, nawiązania
nowych znajomości i do dobrej zabawy. Kurs kończy się testem
sprawdzającym i uroczystym rozdaniem certyfikatów.
więcej informacji na stronie
http://www.kurspolskiego.pl

W NASTĘPNYM NUMERZE

renowacja cmentarza
w Raszkowie

Miesięcznik ukazuje się
od listopada 1996 r.
Zarejestrowano 2 maja 2007 r.
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Republiki Mołdawii

Redaktor naczelna:
Helena Usowa
Redaktor techniczny:
Stefan Ladryk
Zespół redakcyjny:
Wanda Burek
Tadeusz Gaydamowicz
Ałła Klimowicz
Małgorzata Krajewska
Anna Plutecka
Elena Pumnea
Zofia Nieczaj
Tatiana Zalewska
Współpraca:
Jana Barwicka
Ksenia Harciuc
Mirosław Horyn
Małgorzata Kobuszewska
Władysław Ławski
Tatiana Mironic
Ruslan Misak
Włodzimierz Nasalski
Aleksandra Niculeac
Stanisław Zelek
Adres do korespondencji:
Czasopismo „Jutrzenka”
skr. poczt. 983
MD-3101 Bălţi
MOLDOVA
E-mail:
redakcja.jutrzenka@gmail.com
Nasza strona w internecie:
www.jutrzenka.md
Redaktor strony internetowej:
Małgorzata Kiryłłowa
Druk:
ELAN-POLIGRAF
str. Mesager 7, Chişinău

