Autor pisze tylko połowę książki,
druga połowa należy
do czytelnika.
Joseph Conrad

W dniu 17 czerwca 2017
roku w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Benderach odbyła się ceremonia odsłonięcia tablicy poświęconej
pamięci wieloletniego Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej
w Benderach, Księdza Mikołaja
Szczurka, kapłana i społecznika, który według relacji wielu
znających go osób całe swe
życie oddał potrzebującym
i zmarł w opinii świętości.
Uroczystość rozpoczęła
się od Mszy św., której przewodniczył Biskup Kiszyniowa
Anton Coşa, po czym nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie
tablicy upamiętniającej tego
wielkiego Polaka i Kapłana. Tablicę odsłonili Ambasador Artur
Michalski i Biskup Anton Coşa.

W uroczystości odsłonięcia
tablicy wzięła udział Katarzyna Sobolewska-Maksymienko,
ochrzczona przez ks. M. Szczur-

ka oraz licznie przybyli przedstawiciele środowisk polonijnych
z Naddniestrza, Gagauzji, Kiszyniowa, Sorok i Bielc.

P

Ksiądz
Mikołaj Szczurek

oniższe informacje biograficzne udostępnił Redakcji
Pan JAKUB BER, historyk i znawca polskiej obecności
w Besarabii, którego zasługi w przywróceniu pamięci
o postaci i dokonaniach Księdza Szczurka są nie do
przecenienia.
W okresie I wojny światowej Ksiądz Szczurek był proboszczem w mieście Orhei, skąd przeniósł się do Bender, gdzie
w okresie powojennym mieszkała liczniejsza kolonia polska.
Samotnie, bez pomocy wikarego i nie dysponując własnymi środkami transportu, prowadził z wielkimi wyrzeczeniami
pracę duszpasterską, dojeżdżając regularnie do miejscowości oddalonych nieraz kilkadziesiąt kilometrów od miasta.
Przede wszystkim zasłynął jednak z prowadzenia sierocińca,
do którego ludzie z Bender i okolic przynosili mu porzucone
niemowlęta czy sieroty pozbawione rodziców i środków do
życia. Po zajęciu Besarabii przez Armię Czerwoną w 1940 roku
Ksiądz Szczurek przeniósł się do Kiszyniowa, gdyż tamtejsza
parafia, największa w Besarabii, pozbawiona była proboszcza po wyjeździe ks. Marka Glasera. Zmarł tam w 1948 roku
w okresie sztucznego głodu wywołanego celowo przez władze
sowieckie, podobnego do „Hołodomoru” ukraińskiego sprzed
15 lat. Przyczyną śmierci było prawdopodobnie wycieńczenie
organizmu. Śp. Magdalena Miotła, niedawno zmarła jedna
z kiszyniowskich parafianek, wspominała, że ludzie przynosili
wówczas Księdzu Szczurkowi niewielkie ilości jedzenia, a on
często oddawał je najbardziej potrzebującym. „Pamiętam,
jak oddawał dla moich braci i sióstr ostatnie kawałki cukru
i mąki kukurydzianej i mówił mi: «my, dorośli, to możemy zrozumieć, że nie ma jedzenia, dzieci nigdy tego nie zrozumieją»”
(Pani Miotła jako najstarsza siostra opiekowała się młodszym
rodzeństwem po śmierci ojca zabitego w czasie wojny).
Niezależnie od posługi duszpasterskiej Ksiądz Szczurek zrobił
także wiele dobrego dla zachowania tożsamości narodowej
Polaków besarabskich. W latach 1918-20 brał aktywny udział
w organizowaniu pomocy dla Polaków uciekających przed
bolszewikami zza Dniestru. Na początku lat 20. w Orhei Ksiądz
Szczurek próbował utrzymać przy życiu tzw. Gminę Polską
i starał się o pozyskanie funduszy dla prowadzenia nauki języka polskiego dla dzieci. W Benderach, dysponując jedynie
niewielkimi i nieregularnymi subwencjami z Konsulatu, na
początku lat  20. zorganizował z pomocą jednej tylko nauczycielki szkółkę początkową z lekcjami języka polskiego, która
działała przez szereg lat, mimo braku oficjalnego zezwolenia
władz rumuńskich.

Ambasador Artur Michalski, JE Rzymskokatolicki Biskup Kiszyniowa Anton Coşa, Pani Katarzyna Sobolewska-Maksymienko, Ks. Piotr Kuszman, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Tyraspolu

W relacjach wszystkich osób, które znały Księdza Szczurka, podkreślane są jego ubóstwo, pokora i wielkie oddanie
w służbie ludziom, niezależnie od ich narodowości i pochodzenia społecznego. Jak zapamiętali, do końca życia nie
opuszczała go młodzieńcza energia: wysoki i chudy, prosty
jak tyka, twarz pełna dobroci, oczy niebieskie, szczere, głos
miękki i uczuciowy – taki jego obraz pozostał w oczach
wszystkich, którzy go kiedykolwiek spotkali…
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rzy powstającym kościele katolickim w Benderach została odsłonięta tablica
upamiętniająca ks. Mikołaja Szczurka, wieloletniego proboszcza parafii w Benderach
w okresie międzywojennym, a następnie proboszcza w Kiszyniowie. Ks. Mikołaj Szczurek był
znany z działalności charytatywnej, prowadził sierociniec, dzielił się z potrzebującymi.
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OPIEKUN NAJUBOŻSZYCH UPAMIĘTNIONY

JOSEPH CONRAD
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ДЖОЗЕФ КОНРАД
Joseph Conrad-Korzeniowski:
syn polskich patriotów,
człowiek trzech kultur,
wielki pisarz angielski
i Europejczyk.
Konrad Korzeniowski, znany później całemu
czytającemu książki światu jako Joseph Conrad, urodził się 3 grudnia 1857 roku w Berdyczowie, na dzisiejszej Ukrainie. Był synem Apollona
Korzeniowskiego, poety, tłumacza i wybitnego
działacza niepodległościowego. To właśnie
ojciec Conrada, Apollon Korzeniowski założył
w Warszawie podziemny Komitet Ruchu, który
stał się zalążkiem Rządu Narodowego, kierującego później Powstaniem styczniowym 1863
roku. Jesienią 1861 roku ojciec Conrada został
aresztowany przez władze rosyjskie. Conrad
wspominał po wielu latach, że jego „świadome
życie” zaczęło się właśnie na dziedzińcu warszawskiej cytadeli, dokąd czteroletni chłopiec,
razem z babką, przynosił paczki z żywnością
dla ojca.
Oboje Korzeniowscy, matka i ojciec, zostali
skazani na zesłanie do Wołogdy, w północnej
Rosji. Z tego okresu pochodzi zdjęcie małego
Konradka, tak na odwrocie podpisane: „Ukochanej Babuni, która mi pomogła biednemu
Tatkowi ciastka do więzienia posyłać – wnuczek Polak-katolik i szlachcic Konrad.”
Kiedy chłopiec miał osiem lat, zmarła jego
matka. Ojciec został zwolniony z zesłania, kiedy już był śmiertelnie chory. Sierota Konradek
wychowywał się przez parę lat we Lwowie
i Krakowie.
Był chorowity; kiedy miał lat siedemnaście,
wysłano go do Francji, gdzie zaczął pracę
marynarza. Nie był emigrantem z wyboru, ale

Джозеф Конрад-Коженёвский –
сын польских патриотов,
человек трех культур,
великий английский писатель
и истинный европеец.

Joseph Conrad, ok. 1920
Джозеф Конрад, ок. 1920

z konieczności. Jako poddany rosyjski i syn skazańców, zobowiązany był do długoletniej służby wojskowej w armii carskiej. Kiedy w roku 1878
odmówiono mu przedłużenia paszportu, nie
mógł więc już służyć w marynarce francuskiej;
przeniósł się do brytyjskiej – bo Anglików, którzy
potrzebowali załóg dla swoich niezliczonych
statków, dokumenty nie interesowały. I tak
w wieku lat dwudziestu zaczął poznawać język,
w którym napisał później książki, stanowiące
dziś chlubę literatury angielskiej.
Rozpoczął równocześnie karierę marynarza
brytyjskiego, uwieńczoną dyplomem kapitańskim. Była to dla Polaka kariera niezwykła;
a jakie miewał kłopoty ze swoim pochodzeniem, o tym świadczy choćby fakt, że w jego
dokumentach nazwisko Korzeniowski jest zapisane na trzynaście różnych sposobów! Pływał
– zwykle na żaglowcach – przez kilkanaście lat
po morzach i oceanach całego globu.

I

ść za marzeniem i znowu iść za marze
niem, i tak zawsze aż do końca.
Joseph Conrad

Pierwszą swoją powieść, Szaleństwo Almayera, ogłosił w roku 1895. Stał się więc pisarzem
dopiero w wieku całkiem dojrzałym. Wkrótce
potem ożenił się z Angielką i osiadł na stałe na
wsi niedaleko Londynu.
W ciągu następnych lat trzydziestu napisał
jeszcze czternaście powieści i osiem tomów
opowiadań. Zasłynął jako pisarz morski i takie
utwory, jak Murzyn z załogi „Narcyza” i Tajfun,
są uważane za czołowe osiągnięcia literatury
marynistycznej. Nikt tak wspaniale, jak Conrad,
nie potrafi pisać o zdradliwych urokach morza
i o ciężkiej pracy marynarzy.
Jednakże akcja większości utworów Conrada nie toczy się na wodzie. Tłem dla nich są kraje Dalekiego Wschodu, także Afryka i Ameryka
Łacińska, najczęściej jednak Francja, Anglia
i różne kraje Europy. Bohaterami jego książek
są Anglicy, Francuzi, Włosi, Niemcy, Polacy,
Norwegowie, Hiszpanie, Holendrzy. Właśnie
z tego względu można Conrada nazwać pisarzem prawdziwie europejskim, bo podejmuje w
swoich książkach tematy ważne i typowe dla
naszego kontynentu.
Najbardziej znaną, zwłaszcza w Polsce,
powieścią jest Lord Jim: książka o oficerze
marynarki, który opuścił powierzony sobie
statek; rzecz o utraconym i odzyskanym honorze. Ukazała się w roku 1900 – i jest jednym
z kluczowych dzieł światowej prozy XX wieku:

Конрад Коженёвский, более известный как
Джозеф Конрад, родился 3 декабря 1857 года
в Бердичеве на территории нынешней Украины. Его отец, Аполлон Коженёвский, был поэтом, переводчиком и выдающимся борцом
за независимость Польши. Именно Аполлон
Коженёвский основал в Варшаве подпольный
Комитет движения, который впоследствии вырос в Национальное правительство – руководящий центр январского восстания 1863 года.
Осенью 1861 года отца Конрада арестовали
российские власти. Спустя годы Конрад вспоминал, что его сознательная жизнь началась
именно во внутреннем дворе варшавской
цитадели, куда четырехлетний мальчик вместе
со своей бабушкой приносил отцу передачи.
Обоих Коженёвских, мать и отца, приговорили к ссылке в Вологду на севере России.
К этому периоду относится фотография маленького Конрада, на обороте которой написано: «Любимой Бабушке, которая помогла мне
бедному Папеньке пирожки в тюрьму посылать
– внук поляк-католик и шляхтич Конрад».
Когда мальчику было восемь лет, умерла
его мать. Отца освободили из ссылки уже
смертельно больным. Сирота несколько лет
воспитывался во Львове и Кракове.
Конрад рос болезненным ребенком. Когда
ему исполнилось семнадцать лет, его отправили во Францию, где он поступил моряком
на судно.
Эмиграция Конрада была вынужденной.
Ему, российскому подданному и сыну ссыльных, предстояла многолетняя служба в царской
армии. Когда в 1878 году ему было отказано
в продлении заграничного паспорта, он уже не
мог служить во французском флоте. Конрад
перевелся в британский флот, так как англичан,
которым постоянно нужны были матросы на
их корабли, документы не интересовали. Так,
в возрасте двадцати лет Конрад начал изучать
язык, на котором позже написал произведения, включенные в сокровищницу английской
литературы.
Более десяти лет он бороздил на парусных
судах моря и океаны. Служба Конрада в британском флоте увенчалась званием капитана.
Для поляка это было настоящим достижением.
О том, какие проблемы он испытывал из-за своего происхождения, свидетельствует хотя бы тот
факт, что в документах встречается тринадцать
вариантов написания его фамилии!
Свой первый роман – «Каприз Олмейера» –
Конрад опубликовал в 1895 году, то есть писа- w
телем он стал в довольно зрелом возрасте.
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czerwca 2016 Sejm RP przegłosował uchwałę ustanawiającą rok 2017 rokiem Josepha
Conrada-Korzeniowskiego. Uchwała ta ma być formą uczczenia 160-lecia urodzin
pisarza. „Był on pisarzem uniwersalnym, podejmował tematy ważne dla Starego
Kontynentu. Już ponad 100 lat temu nakreślił wizję Europy bez granic, stanowiącą podstawę
trwałego pokoju między europejskimi narodami. Wpływ twórczości Josepha Conrada na
współczesną literaturę ma wymiar ponadczasowy, a jego dzieła [...] na zawsze weszły do
kanonu lektur. Powstały pod wpływem literatury polskich romantyków dorobek pisarski
Josepha Conrada zawiera uniwersalne wartości etyczne” – podkreśla uchwała.

ROK JOSEPHA CONRADA
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TEMAT Z OKŁADKI: ROK JOSEPHA CONRADA

Ś

mieszna to rzecz, życie – owe
tajemnicze kombinacje bezlitosnej
logiki dla błahego celu. Co najwyżej
można się spodziewać od życia odrobiny
wiedzy o sobie samym – która przychodzi
za późno i jest źródłem niewyczerpanych
żalów!

Joseph Conrad

Вскоре после этого он женился на англичанке и поселился в деревне неподалеку от
Лондона.
В последующие тридцать лет Конрад написал еще четырнадцать романов и восемь
томов рассказов. Он прославился как писатель-маринист, а такие его произведения, как
«Негр с "Нарцисса"» и «Тайфун», считаются важнейшими достижениями маринистической литературы. Никому другому не удавалось столь
увлекательно писать о коварном очаровании
моря и тяжелом труде моряков.
Тем не менее действие большинства произведений Конрада разворачивается не на воде.
Фоном для сюжета служат страны Дальнего
Востока, Африки и Латинской Америки, но
чаще всего Франция, Англия и другие европейские страны. Герои его книг – англичане,
французы, итальянцы, немцы, поляки, норвежцы, испанцы, голландцы. Именно поэтому Конрада можно назвать поистине европейским
писателем, ведь в своих книгах он поднимает
ключевые для нашего континента темы.
Пожалуй, самый известный роман Конрада – и особенно в Польше – это «Лорд Джим»:
рассказ о флотском офицере, покинувшем
вверенное ему судно. Это повествование об
утраченном и обретенном достоинстве. Ро-

nializmu i o białym nad-człowieku, który swoją
„misję cywilizacyjną” w Afryce zmienił w bezwzględny i barbarzyński terror. Jądro ciemności
jest jednym z najbardziej znanych utworów
literatury nowoczesnej, analizowanym przez
miliony studentów na całym świecie i przetwarzanym w postaci filmów.
Joseph Conrad-Korzeniowski był człowiekiem trzech kultur: polskiej, francuskiej i angielskiej. Poruszał się zresztą swobodnie również
po obszarach innych kultur europejskich.
Z własnej ojczyzny wyniósł znajomość naszej
literatury, przede wszystkim wielkich romantyków (jego ulubionym poetą był Słowacki,
„dusza polskości”, jak go określił), a także typowe motywy wierności, zdrady, obowiązku
i honoru. Drugim jego językiem był francuski.
Wielcy francuscy pisarza-realiści, jak Flaubert
i Maupassant, byli dla niego głównymi wzorami
literackimi. Conrad znał też doskonale historię
Francji; rzecz może zabawna, ale akcja jego
utworów rozgrywa się nawet częściej we Francji, niż w Anglii. Stał się klasykiem angielskiej prozy, chociaż jego angielszczyzna nosi wyraźne
ślady wpływów polskich i francuskich. Conrad
do końca życia mówił po angielsku z bardzo
silnym obcym akcentem, trochę polskim, trochę francuskim.

ман был издан в 1900 году и является одним из
важнейших произведений мировой литературы
ХХ века. «Ностромо», роман о Костагуане – вымышленной южноамериканской республике,
считается одним из главных английских прозаических произведений и одним из самых
замечательных политических романов на английском языке. К политическим романам относятся также роман Конрада «Тайный агент»,
главным героем которого является русский
агент, готовящий теракт в Лондоне, и роман
«Глазами запада», действие которого разворачивается в Петербурге и Женеве – роман об
измене и шпионаже, о столкновении жестокой
русской аристократии с не менее жестокой
русской революцией.
Даже эти несколько примеров говорят
о тематическом богатстве творчества Конрада.
Но он использовал гораздо больше тем. Так,
в романе «Сердце тьмы» повествуется о жестокости колониализма и о белом сверхчеловеке,
который свою «цивилизационную миссию»
в Африке превратил в жестокий, поистине
варварский террор. «Сердце тьмы» – одно из
самых известных произведений современной
литературы. Его изучают миллионы студентов
по всему миру и, конечно же, по его мотивам
w
снимают фильмы.
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kunsztownym w budowie, fascynującym przez
postać głównego bohatera, który wyrasta
do rozmiarów mitycznych. Nostromo, wielka
opowieść o Costaguanie, fikcyjnej republice
południowo-amerykańskiej, cieszy się reputacją czołowego dzieła angielskiej prozy i jednej
z najświetniejszych powieści politycznych w tym
języku. Powieściami politycznymi są także Tajny
agent, gdzie bohaterem jest rosyjski agent,
organizujący akcje terrorystyczne w Londynie,
oraz W oczach Zachodu, z akcją w Petersburgu
i Genewie, opowieść o zdradzie i szpiegostwie,
o zderzeniu się okrutnej rosyjskiej autokracji
z niemniej okrutną rosyjską rewolucją.
Już te kilka zdań pokazuje bogactwo tematów w twórczości Conrada. Ale jest tych
tematów znacznie więcej. Na przykład Jądro
ciemności opowiada o okrucieństwie kolo-

ROK JOSEPHA CONRADA

7

6

Jutrzenka 7-8/2017

TEMAT Z OKŁADKI: ROK JOSEPHA CONRADA
w

TEMAT Z OKŁADKI: ROK JOSEPHA CONRADA
w

8

Jutrzenka 7-8/2017

Joseph Conrad

Ale z dzisiejszej perspektywy może najciekawsze są poglądy Conrada na jedność
europejską. Otóż w roku 1905 w szkicu Autokracja i wojna, w którym przepowiedział
rychły wybuch pierwszej wojny światowej,
nakreślił wizję „Europy bez granic”. Tylko
taka Europa może, jego zdaniem, zmniejszyć
niebezpieczeństwo imperialnych agresji ze
strony tak silnych państw, jak Niemcy. I tylko
taka Europa, „zbudowana na fundamentach
mniej kruchych, niż interesy materialne” może
zapewnić trwały pokój między narodami naszego kontynentu.

N

ie wyobrażałem sobie, aby mogły
istnieć ściślejsze więzy ponad
te, które stwarza między ludźmi
wspólna służba, przynależność do tego
samego okrętu i tej samej załogi,
zwłaszcza w chwilach
niebezpieczeństwa.
Joseph Conrad

Możemy więc śmiało powiedzieć, że ze
wszystkich pisarzy, jakich wydała Polska, Joseph Conrad-Korzeniowski był pisarzem najbardziej europejskim. Także w tym sensie, że już sto
lat temu rozumiał to, czego dzisiaj się uczymy:
wspólnota europejska jest najlepszym zabezpieczeniem wszystkich naszych bogatych
i różnorodnych kultur narodowych.
autorem tekstu biogramu jest prof. dr hab. Zdzisław Najder
źródło: www.culture.pl
Ilustracje: Nikita Andriejew, „Lord Jim”
źródło: www.vitanova.ru

источник: www.culture.pl
иллюстрации: Никита Андреев, „Лорд Джим”, www.vitanova.ru

L

ista miejsc w Besarabii ściśle związanych z polską historią powiększyła się o jeszcze jedną
pozycję – w miasteczku Costiujeni pod Kiszyniowem ustawiono tablicę pamiątkową
poświęconą polskiemu lekarzowi Władysławowi Kossakowskiemu.
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K

ażde źdźbło trawy ma swe miejsce
na ziemi, skąd czerpie swe życie
i siłę; tak i człowiek ma swe korzenie
w kraju, z którego ciągnie wraz z życiem
wiarę swoją!

Джозеф Конрад-Коженёвский был человеком трех культур: польской, французской
и английской. Впрочем, он свободно себя чувствовал и в других культурных пространствах
Европы. От своей родины он унаследовал
знание польской литературы, прежде всего
творчества великих романтиков (его любимым
поэтом был Словацкий, «душа польскости», как
он его называл), а также типичные для польской
литературы мотивы верности, предательства,
долга и чести. Вторым языком Конрада был
французский. Великие французские писатели-реалисты Флобер и Мопассан были для
него главными ориентирами в литературе.
Конрад превосходно знал историю Франции.
Примечательно, что действие его произведений
чаще разворачивается во Франции, нежели
в Англии. Он стал классиком английской прозы,
хотя в его английском заметно влияние польского и французского. Конрад до конца жизни
говорил по-английски с очень сильным иностранным акцентом – польско-французским.
Сын польских патриотов, Конрад всегда
очень болел за свою страну. Писателя мучила
совесть, что он живет вдали от родины. Когда
Польша обрела независимость в 1918 году,
он написал пронизанное глубоким чувством
эссе о «преступлении разделов» и возрождении польского государства. В годы советскопольской войны 1920 года он горячо призывал
помочь Польше.
С перспективы с сегодняшнего дня наибольший интерес представляют взгляды
Конрада на европейское единство. В 1905
году в эссе «Автократия и война», в котором
писатель предсказал скорое начало Первой
мировой войны, он представил образ «Европы
без границ». Только такая Европа могла, по
его мнению, снизить опасность имперской
агрессии со стороны сильных государств,
в частности, Германии. И только такая Европа,
«построенная на фундаменте менее хрупком, чем материальные интересы» может
обеспечить продолжительный мир народам
нашего континента.
Мы можем смело утверждать, что из всех
писателей, подаренных миру Польшей, Джозеф Конрад-Коженёвский был самым европейским. В том числе и потому, что уже сто лет
назад он понимал то, чему мы учимся сегодня:
европейское сообщество – это лучшая защита
для всех наших богатых и разнообразных национальных культур.

Od lewej: Victor Furtună, dyrektor Szpitala Psychiatrycznego w Costiujeni, Rodica Scutelnic, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Urszula Sikorska, prawnuczka dr. Władysława Kossakowskiego, Artur Michalski, Ambasador RP w Mołdawii

Władysław Kossakowski
polski lekarz założycielem pierwszego szpitala psychiatrycznego w Besarabii
16 czerwca 2017 roku odbyła się uroczystość
odsłonięcia tablicy poświęconej dr. Władysławowi
Kossakowskiemu, lekarzowi-psychiatrze z Warszawy, absolwentowi Uniwersytetu Warszawskiego,
twórcy pierwszej w Besarabii kliniki psychiatrycznej
w Costiujeni pod Kiszyniowem, którą w latach
1888-1898 kierował jako jej pierwszy dyrektor. Władysław Kossakowski uczestniczył czynnie w życiu
społeczności polskiej w Besarabii, działając m. in.
jako prezes Towarzystwa Pomocy Biednym przy
Kościele Rzymskokatolickim w Kiszyniowie.
Jego syn Tadeusz Kossakowski (1888-1965),
urodzony w Kiszyniowie, późniejszy generał dywizji
Wojska Polskiego, brał udział w I wojnie światowej,
w wojnie 1920 roku oraz w II wojnie światowej –
w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, a po

przerzuceniu do Polski w 1944 roku jako najstarszy z Cichociemnych (tak nazywano elitę Polski
Walczącej, 316 żołnierzy-ochotników, szkolonych
w Wielkiej Brytanii do zadań specjalnych, z tajnymi
misjami zrzucanych potem na spadochronach
w niewielkich grupach na teren okupowanej
Polski) walczył w szeregach Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim).
Na uroczystość przybyła pani Urszula Sikorska,
prawnuczka dr. Władysława Kossakowskiego
i wnuczka gen. Tadeusza Kossakowskiego.
Tablica została ufundowana przez firmę Plastics Moldova, której prezesem jest Ireneusz Derek.
Anna Stankiewicz, Referent ds. Polonii
Ambasada RP w Kiszyniowie
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Syn polskich patriotów, bardzo bolał nad
faktem braku niepodległości swojej ojczyzny.
Miał wyrzuty sumienia, że żyje z daleka od niej.
Kiedy Polska odzyskała niepodległość w roku
1918, napisał pełne przejęcia szkice o „zbrodni
rozbiorów” i odbudowie państwa polskiego.
Kiedy Polska walczyła z najazdem bolszewickim
w roku 1920, apelował gorąco o udzielenie jej
pomocy.

AKTUALNOŚCI

SYLWETKI

SYLWETKI

GENERAŁ TADEUSZ KOSSAKOWSKI –
nżynier, późniejszy generał dywizji Wojska Polskiego, a także cichociemny. Żołnierz, który
brał udział w trzech wojnach: I wojnie światowej, wojnie polsko-bolszewickiej oraz II wojnie
światowej.
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Szkołę realną ukończył w Chersoniu. Następnie wraz z rodziną przeniósł się do Lwowa, gdzie
ukończył studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Lwowskiej. W 1909 r. Kossakowski wstąpił
w szeregi Związku Walki Czynnej, a niebawem także do Związku Strzeleckiego. Po ukończeniu kursu
oficerskiego „Strzelca” otrzymał z rąk Józefa Piłsudskiego – elitarną odznakę oficerską, tzw. Parasol.
W 1914 r., jako poddany rosyjski został powołany do armii i oddelegowany do szkoły oficerskiej
w Czuhujiwie. We wrześniu 1915 r. uzyskał stopień
chorążego carskiej armii, po czym skierowano
go na front. W lutym 1917 r. jako podporucznik
uzyskał przeniesienie do wojsk inżynieryjnych.
Wrzesień tego samego roku przyniósł mu możliwość oddelegowania do oddziałów polskich –
otrzymał przydział w I Korpusie Polskim gen.
J.  Dowbor-Muśnickiego. Od maja 1918 r. działał
w Polskiej Organizacji Wojskowej.
W listopadzie 1918 roku wstąpił do odtwarzającego się Wojska Polskiego, gdzie pełnił służbę
w 1.  Pułku Telegraficznym, następnie zaś był
komendantem oddziału wywiadowczego w Łodzi. W czasie wojny polsko-bolszewickiej Tadeusz
Kossakowski pełnił służbę w 2.  Batalionie Saperów,
po zakończeniu działań wojennych służył w batalionie maszynowym w Warszawie(1921-1924).

CICHOCIEMNI
– żołnierze Polskich Sił Zbrojnych desantowani do
okupowanej Polski podczas II wojny światowej
w celu prowadzenia walki nieregularnej (partyzanckiej) z niemieckim okupantem (Wehrmachtem i jednostkami specjalnymi Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy) oraz organizowania
i szkolenia ruchu oporu w kraju.
Wikipedia

Następnym etapem jego służby było dowodzenie 2.  Pułkiem Saperów w Puławach. W czerwcu
1919 r. w ramach weryfikacji, otrzymał awans na
stopień podpułkownika.
W kwietniu 1927 r. powołany został na stanowisko szefa Departamentu Zaopatrzenia Inżynierii
Ministerstwa Spraw Wojskowych. Rok 1928 przyniósł
Kossakowskiemu awans na stopień pułkownika.
Od września 1930 r. pełnił obowiązki dowódcy
Departamentu Broni Pancernej. Był jednym ze
zwolenników motoryzacji sił zbrojnych RP. Jego
zdaniem nowoczesna armia, aby móc prowadzić
działania zbrojne na szeroką skalę musi być wyposażona w znaczną ilość środków motorowych
i broni pancernej. Za jego kadencji wdrożono do
masowej produkcji tankietki TK i TKS, zakupiono
Czołgi Vickers E oraz opracowano własny czołg
7 TP. Rozpoczęto również produkcję licencjonowanych samochodów „Fiat” i „Saurer”.
26 marca 1936 r. ustąpił ze stanowiska dowódcy Broni Pancernych, po czym objął stanowisko
dowódcy saperów Ministerstwa Spraw Wojskowych. Na nowym stanowisku również przejawiał
inicjatywy związane z modernizacją wojsk saperskich (szereg ćwiczeń i manewrów podnoszących
stan wojska, starania o zakup sprzętu dla wojsk
inżynieryjnych) był także zwolennikiem rozbudowy
fortyfikacji na Górnym Śląsku. 19 marca 1939 r.
Kossakowski otrzymał awans na stopień generała
brygady.

Moment promocji podchorążego
przez płk. Tadeusza Kossakowskiego
/źródło: NAC, sygn. 1-W-905-3

Liczne awanse zawdzięczał Kossakowski swojej osobowości. Na każdym etapie kariery dał poznać się jako osoba niezwykle ambitna, będąca
dobrym organizatorem charakteryzującym się
wysokimi kwalifikacjami. Był to także dowódca
troszczący się o swoich podwładnych jak również
o dobre stosunki z administracją i lokalnymi społecznościami. Pracowitość, uczciwość, wysokie
oceny z inspekcji oraz predyspozycje dowódcze
sprawiły, iż awansował na wyższe stanowiska
w siłach zbrojnych.
W czasie kampanii wrześniowej brał udział
w przygotowaniach obrony Warszawy. Po klęsce
wrześniowej, ewakuując się przez Rumunię, dostał
się do Francji, gdzie objął stanowisko dowódcy
saperów w sztabie gen. Sikorskiego. Po klęsce
Francji wraz z większością PSZ został ewakuowany
do Wielkiej Brytanii. Zajmował tam szereg stanowisk m. in. zastępcy dowódcy 1.  Brygady Strzelców ds. motoryzacji, zastępcy dowódcy I Korpusu
Polskiego ds. motoryzacji, dowódcy saperów
korpusu. Po przeniesieniu na Bliski Wschód zajmował stanowiska zastępcy dowódcy II Korpusu ds.
motoryzacji, a także dowódcy broni pancernej,
motorowej i służby elektromechanicznej Armii
Polskiej na Wschodzie.
Od grudnia 1943 r. przeniesiony został do
dyspozycji Naczelnego Wodza. W 1944 r. wyraził
chęć walki w okupowanym kraju. Po uzyskaniu zgody gen. Sosnkowskiego, skierowano na
szkolenie do Włoch. Po przygotowaniu na kursie
cichociemnych, został w nocy z 29 na 30 maja
1944 przerzucony do kraju w ramach operacji
„Wildhorn II” – „Most II”. Lądowanie nastąpiło na
lądowisku „Motyl” 18 km na północny zachód od
Tarnowa koło wsi Wał Ruda. Warto zaznaczyć, iż
w chwili przelotu Kossakowski stał się najstarszym

z „cichociemnych” przerzuconych do kraju – miał
56 lat, ponadto 30 maja w chwili przelotu uzyskał
stopień generała dywizji, stając się również najwyższym stopniem cichociemnym przerzuconym
do kraju. W celach konspiracyjnych Generał
przyjmuje pseudonim „Krystynek”.
Kossakowski otrzymał przydział do Wydziału
Broni Szybkich Komendy Głównej AK, jednak do
wybuchu powstania warszawskiego nie otrzymał
stanowiska. W pierwszych dniach sierpnia doszło
więc do dziwnej sytuacji – oficer równorzędny
stopniem wojskowym komendantowi AK gen.
dyw. Tadeuszowi Komorowskiemu nie posiadał
przydziału służbowego! W pierwszych dniach
sierpnia „Krystynek” budował więc barykadę na
ulicy Kruczej, a następnie walczył jako zwykły
strzelec w drużynie szturmowej pod dowództwem
podchorążego „Blizny” w Śródmieściu Południowym. Dopiero w drugiej połowie sierpnia 1944 r.
otrzymał stanowisko odpowiednie dla jego kwalifikacji i posiadanego stopnia – został kierownikiem
produkcji uzbrojenia i materiałów wybuchowych
w KG AK. We wrześniu został dowódcą Legii
Oficerskiej. Po kapitulacji Warszawy przebywał
w niewoli niemieckiej w kilku oflagach.
Po wyzwoleniu generał Kossakowski zgłosił
się do PSZ na zachodzie i powrócił do Londynu.
Należał jednak do grupy oficerów PSZ, którzy
postanowili powrócić do kraju. Po powrocie do
ojczyzny pracował w biurach projektowych.
Dopiero w 1961 r. otrzymał świadczenie socjalne
pozwalające na w miarę dostatnie warunki życia.
Generał dywizji Tadeusz Kossakowski zmarł
24 listopada 1965 roku. Pochowany został na
Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.
http://www.nowastrategia.org.pl
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27 stycznia 1888 roku w Kiszyniowie w rodzinie
Władysława i Anny (z domu Zacharenko) Kossakowskich urodził się syn Tadeusz.
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zapomniany cichociemny

POLSKIE ŚLADY W MOŁDAWII

Renowacja cmentarza
w Raszkowie

C

Staraniem Towarzystwa Polskiej Kultury „Jasna Góra” i jej prezes Natalii Siniawskiej cmentarz polski w Raszkowie został uporządkowany
i ogrodzony; działania te od lat wspomaga
i współfinansuje na wniosek Ambasady RP
w Kiszyniowie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a także różne organizacje z Polski, m. in.
wrocławskie Stowarzyszenie Odra-Niemen.
W roku 2015 Towarzystwu Polskiej Kultury
„Jasna Góra” i Ambasadzie udało się do tego
dzieła pozyskać znakomitych sojuszników –
prof. dr hab. Janusza Smazę, kierującego
Pracownią Konserwacji i Restauracji Rzeźby
Kamiennej i Elementów Architektury w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i naczelnika
Michała Michalskiego z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego RP. Po obejrzeniu
raszkowskiego cmentarza obaj eksperci byli
pod wrażeniem piękna, dostojeństwa i jednorodności etnicznej tej niezwykłej nekropolii,
a właściwie całego unikalnego zespołu architektoniczno-krajobrazowego, ze wszech miar
zasługującego na konserwację i zachowanie
dla przyszłych pokoleń.
Nakreślone na lata działania konserwatorskie zostały rozpoczęte w roku 2016 dzięki
funduszom MKiDN i pozwoleniu lokalnych
władz. Poddano renowacji trzy nagrobki na

cmentarzu. W rozpoczętych pracach renowacyjnych wzięli udział również studenci ze
Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu
Warszawskiego, którzy jako wolontariusze przyjechali do Naddniestrza uczyć mieszkańców
Raszkowa języka polskiego.
Jesienią 2016 roku przedstawiciele MKiDN,
Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie i Ambasady RP w Kiszyniowie uczestniczyli w wizji
lokalnej na cmentarzu w Raszkowie, w efekcie
której do prac konserwatorskich dodatkowo
zakwalifikowano wymagające kompleksowej
renowacji najbardziej wartościowe nagrobki,
bezcenne pod względem formy artystycznej
i wartości historycznej.
Renowacja cmentarza w naddniestrzańskim Raszkowie jest ważnym projektem konserwatorskim Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego RP, jedynym realizowanym
aktualnie w Naddniestrzu. W 2017 roku, realizując ważne działania związane z ochroną
polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego na Wschodzie, prace konserwatorskie
i renowacyjno-budowlane na cmentarzu
w Raszkowie przeprowadzi również Fundacja
Pomoc Polakom na Wschodzie.
Plany zakreślone na przyszłość pozwalają
żywić nadzieję, że kilkadziesiąt polskich nagrobków na raszkowskim cmentarzu katolickim, o wyjątkowych walorach historycznych
i estetycznych, zostanie uratowanych, stanowiąc dowód nie tylko polskiej obecności na
tych dawnych dumnych skrawkach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, ale i żywotności
mieszkającej tam obecnie polskiej diaspory.
źródła: www.kiszyniow.msz.gov.pl
www.pol.org.pl

III. (cmentarz polski)
Pośród traw suchych,
mchów miękkich jak gąbka
kamienne nagrobki –
słoneczne tablice
Pod błękitnym niebem
blisko tamtej drogi.
w kamieniu wykuci
gorajscy, przemyscy
I mnóstwo godnych
i niegodnych Rzplitej.
Drgają żagle liści
na nielicznych drzewach
zakopane miłości
nienawiści, trwogi
leżą głęboko
w ziemskich katakumbach
Odkupuję je dzisiaj
szeptem i szelestem
oczy widzą amen.
śpiewam alleluja.
Jakie cienie wyśnić?
Jaki ogień wzniecić?
W głogach, dzikiej róży,
w trawach i w ich pieśni?
Na spokojach bluszczy
modlitwę położyć
jedyna i cicha
może się tam zmienić
Mateusz Pieniążek
Raszków 2012
„Wiersze mołdawskie”
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Na cmentarzu w Raszkowie, dawnej stanicy rycerskiej broniącej niegdyś najdalej na
południe wysuniętej flanki I Rzeczypospolitej
przed wojskami tureckimi i tatarskimi czambułami – miejscowości znanej wszystkim czytelnikom sienkiewiczowskiej Trylogii – od końca XVII
wieku chowani byli Polacy, dawni mieszkańcy
tej ziemi. Miejsce to jest najbardziej rozpoznawalnym polskim zabytkiem Raszkowa i stąd
rozpoczynają się zazwyczaj wędrówki po
historycznej miejscowości.
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mentarz w sienkiewiczowskim Raszkowie to miejsce szczególne nie tylko dla miłośników
polskiej historii, ale także dla mieszkających w Naddniestrzu Polaków. Spoczywają
na nim wyłącznie Polacy, a ich mogiły są datowane od przełomu XVII i XVIII wieku.
Polski cmentarz to ważny dowód historycznej przynależności tych ziem do Najjaśniejszej
Rzeczypospolitej przed 1793 rokiem i ciągłości pozostawania Polaków w Naddniestrzu po
dokonanym przez Rosję II zaborze. Zabytkowe, unikalne pomniki i grobowce zachowały
ogromną wartość historyczną i kulturową.

Marek Pantuła

Edukacja etnograficzna i artystyczna
w Towarzystwie „JASNA GÓRA”
Odkrycia dziecka są jak kamienie kosztowne –
najtrwalsze, najpewniejsze i najświetniejsze ze zdobyczy.
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jeszcze, gdy podczas owych odkryć, zrodzi
się radość ze swojego dzieła, to znak nie
tylko rodzącego się szczęścia w dziecku, ale
i harmonijnego rozwoju jego indywidualności, co
w istocie niesie odczuwanie duchowego wymiaru
rzeczywistości, nie do końca odkrytej i poznanej
w myśl Emanuela Kanta: „Rozumne chcenie tego
co nie jest, nie można bowiem chcieć tego co już
jest”.
Możemy śmiało powiedzieć, że tak się też stało
z dziećmi Diaspory Polskiej „Jasna Góra” w Naddniestrzu, podczas ich pracy twórczej i odkrywczej.
Wybaczcie, że nie będę opisywał tendencyjnie
tego co działo się podczas tych żywych warsztatów, spotkań ze sztuką i mistrzem, gdyż pragnę
pokazać Wam pracę dzieci, ich nieprzeciętną
koncentrację, wznoszącą ponad emocje, myśli
i ducha w niezwykłych zmaganiach z samym sobą.
Odczujcie i przeżyjcie tę sztukę na swój sposób, jakbyście byli cząstką tego dzieła, wyrażonej w ekspresji dziecięcego nie skażonego świata ludzkiego...
Ponad 50 dzieci uczestniczyło w profesjonalnych warsztatach etnograficznych i artystycznych,
które odbyły się w Tyraspolu w lipcu 2017 r. pod
opieką mistrzów Jerzego Jankowskiego [1] oraz Katarzyny Trojanowskiej [2]. Poza opieką pedagogiczną, dzieci miały zapewnione noclegi i pełne wyży-

Kazimierz Przerwa-Tetmajer

wienie. Inspiracją do przeprowadzenia warsztatów
była wcześniejsza analiza i ocena znajomości
kultury i tradycji polskiej wśród dzieci Towarzystwa
„Jasna Góra” oraz ich potrzeb, pragnień i marzeń...
Na bazie naszej wspólnej „benedyktyńskiej” pracy
wraz z Prezes „Jasnej Góry” Natalią Siniawską opracowaliśmy projekt, który został rozpatrzony pozytywnie przez Senat RP i Fundację Pomoc Polakom
na Wschodzie, za co jesteśmy bardzo wdzięczni
w imieniu swoim oraz dzieci.
W pierwszej kolejności dzieci zapoznały się z bogatą i wielowiekową tradycją polską, kulturą, sztuką
ludową, historią sztuki oraz wymaganą terminologią
polską. Dalej nastąpił naturalny i dobrowolny podział na prace w grupach, które realizowały swoje
założenia artystyczne z uwzględnieniem innych
form edukacji kultury i tradycji polskiej.
Edukacja etnograficzna pt.: „Cztery pory roku”
(powiązana z różnymi świętami w Polsce), prowadzona przez Katarzynę Trojanowską, umożliwiła
dzieciom autentyczny powrót do korzeni, odkrywanie swojej tożsamości poprzez poznawanie
tradycji i kultury polskiej w prostej estetycznej formie.
Musimy pamiętać, że zasadniczym warunkiem zachowania własnej kultury i jej trwania jest przekaz
dziedzictwa kulturowego już od najmłodszych lat,
dlatego też dzieci, uczestniczące w warsztatach,
poznały podstawowe elementy kultury polskiej
w ich naturalnej postaci. Dzięki wybitnym nauczycielom z Polski odkrywały, przeżywały i współtworzyły
bogaty świat wartości poprzez bezpośrednie zaangażowanie emocjonalno-intelektualne, a przede
wszystkim konkretną pracę ręczną, artystyczną.
Innym z użytych form edukacji artystycznej
był linoryt. Linoryt to prosta technika graficzna
druku wypukłego, również odbitka wykonana tą
techniką, stosowana od końca XIX wieku. Do jego
wykonania potrzebowaliśmy kawałka linoleum,
rylców, farby drukarskiej, wałka do farby drukarskiej,
łyżeczki i papieru do odbitek. Zadaniem każdego
uczestnika było narysowanie projektu linorytu na
kartce papieru oraz odrysowanie go na linoleum
w lustrzanym odbiciu (przekalkowanie).

Ekslibrisy, które miały okazję wykonywać dzieci
pod okiem Jerzego Jankowskiego to proste, ale
oryginalne kompozycje graficzne, niełatwe w oglądaniu i odbiorze. Pełna tajemnic kreska, pozornie
niekontrolowane, spontaniczne operowanie rylcem i pełna ekspresji konstrukcja fabuły świadczą
o bogatym wnętrzu młodych twórców. Patrząc
na te ekspresyjne ekslibrisy, pełne dynamizmu i ruchu, poddajemy się różnym nastrojom, tożsamym
zapewne z tymi, jakie mogły towarzyszyć artyście
w procesie twórczym.
Po zakończeniu warsztatów odbyła się ocena
prac wykonanych przez dzieci. Rozdano wiele
nagród za najlepsze i wyróżnione prace, a każdy
uczestnik otrzymał upominek za udział, zdobytą
wiedzę i pracę twórczą, bez względu na wymiar
i jakość swojego dzieła.
Na koniec naszego dzisiejszego spotkania
pozwolę sobie zacytować Jana Pawła II: „Kultura
jest tym, przez co człowiek jako człowiek staje
się bardziej człowiekiem, bardziej jest. (…) Naród
istnieje z kultury i dla kultury. I dlatego właśnie jest
ona tym znamiennym wychowawcą, aby bardziej
być niż mieć (…)” /”Pamięć i Tożsamość”/
foto: Marek Pantuła, Katarzyna Trojanowska
JERZY JANKOWSKI (Polska), artysta rzeźbiarz, pedagog. Uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach w kraju i za granicą, m. in.
w Argentynie, Belgii, Chinach, Chorwacji,
Czechach, Danii, Hiszpanii, Kanadzie, na Litwie, w Meksyku, Turcji we Włoszech. Jednym
z wielkich osiągnięć Jerzego Jankowskiego,
zajmującym ważne miejsce w jego dorobku
pedagogicznym, edukacyjnym, a także artystycznym, jest praca z dziećmi. Od pierwszych
chwil jego wychowankowie zaczęli zdobywać
laury na wystawach, konkursach, zarówno
w kraju, Europie i na pozostałych kontynentach świata.
[1]

KATARZYNA TROJANOWSKA (Polska), etnograf, pracownik Narodowego Muzeum
Ziemi Przemyskiej. Systematycznie edukuje
dzieci i młodzież w zakresie tradycji i kultury
polskiej. Uczestniczyła w wielu festiwalach
międzynarodowych w Europie, sympozjach
i prelekcjach. Prowadziła niekonwencjonalne
warsztaty z tradycji i kultury polskiej na Bukowinie Rumuńskiej.
[2]

Organizator: Towarzystwo Kultury Polskiej
„Jasna Góra” /Naddniestrze/
Projekt współfinansowany w ramach sprawowania
opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią
i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji
Pomoc Polakom na Wschodzie.
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Экскурсия в Краков

10 дней в Польше

В июле этого года я был с экскурсией
в прекрасном польском городе Кракове.
Кроме того, побывал еще в самых разных городах Малопольши – Вадовицах,
Величке и др. Сейчас я расскажу о самых интересных моментах этой поездки,
а также о том, что мне больше всего
запомнилось.
В многонациональном лагере были
дети из Украины, Белоруссии, России,
Литвы и Молдавии. Мы вместе жили,
ходили на экскурсии и посещали уроки
польского языка. Я подружился со многими ребятами.
Самое запоминающееся место,
в котором мы побывали, – это соляные
шахты в Величке. Там мы увидели весь
процесс добывания соли. Я даже купил
маме соль в подарок.
Очень интересно было в замке на
Вавеле. Я сфотографировался с огнедышащим драконом по имени Смок
(ненастоящим, конечно же), живущим
под Вавелем. Нам рассказали легенду
о том, как отважный сапожник избавил
город от дракона.
В Кракове находится много еврейских домов молитв, из них мы посетили
семь. Мы услышали о них много историй:
кем и когда эти дома были построены
и их значение для города.
Также мы были в музее Армии Крайовой. Там нам рассказывали о солдатах
и показывали одежду, военную технику
и оружие времен войны. Ох, и фотографий мы сделали!
Мы много ходили по Кракову, были
на Главном рынке. Там находится памятник Адама Мицкевича, Суконные Ряды,
и Мариацкий костел, на башне которого
трубач сигналит во все стороны света.
Также на рыночной площади находится
красивый костел Святого Войцеха.
Это поездка мне очень понравилась,
и запомнится она мне надолго. Хочу поблагодарить всех, кто помогал в ее организации. Вы проделали отличную работу
и устроили нам прекрасные каникулы.
Спасибо вам большое!

Кто не любит путешествовать?!
Я – очень! С нетерпением ждала того
дня, когда мы отправимся в Польшу. Новая страна, новые друзья и масса новых
впечатлений. И вот этот день настал.
Немного волнуюсь , потому что ни с кем
не знакома. Но это только сначала. Все
очень быстро подружились и в конце не
хотели расставаться.
Краков, в котором мы провели десять
незабываемых дней, очень большой
и красивый. Старинные дома, улицы,
парки и скверы. Наша программа была
очень насыщенной. Каждый день уроки
польского языка с замечательной пани
Ивоной, которая учила нас не только
языку, но и рассказывала об истории
Польши, ее достопримечательностях
и жителях этой прекрасной страны. После уроков были экскурсии по городу, мы
посетили Вавель. Мне очень понравилась
красота и величие этого замка.
Интересной оказалась и экскурсия
в Дом-музей Иоанна Павла II. Я узнала
много нового и интересного о его жизни.
Поляки очень гордятся тем, что один из
самых лучших Пап в истории католической церкви был их соотечественником.
Необыкновенной и познавательной была
прогулка в соляную шахту в Величке.
Ну и конечно же зоопарк! Я очень люблю животных и всегда с удовольствием
наблюдаю за их поведением.
Я навсегда запомню наши прогулки
по историческим местам Кракова, старинные и романтические улочки этого
удивительного и уникального города.
Десять дней пролетели быстро...
Пора собираться в обратный путь.
Нам было весело и грустно, потому что
пришла пара расставаться.
Мы пожелали друг другу удачи, обменялись адресами. Теперь будем общаться по интеренету.
Спасибо всем, кто организовал эту
поездку, а также огромное спасибо
полякам за теплый прием и гостеприимство.
И до новых встреч!

Никита Жидков, Сороки

Na Starym Rynku
w Krakowie
W lipcu br. 140 młodych Polaków w wieku
10-14 lat z Białorusi, Ukrainy, Rosji, Litwy i Mołdawii spędziło tydzień w Polsce w ramach
akcji „Podarujmy lato dzieciom ze Wschodu”.
Wśród nich byli Polonusi z Kiszyniowa, Komratu,
Sorok, Orgiejowa, Tyrnowa oraz Naddniestrza. Młodzi ludzie poznawali polską tradycję
i kulturę, zwiedzali zabytki i atrakcje Małopolski.

Waleria Bikir,
autorka eseju
Najmłodszym gościom pokazano piękno Krakowa i Małopolski. Poznawali historię
i kulturę Polski, oswajali się z językiem. Dzieci
same przygotowywały prace plastyczne lub
literackie o legendach krakowskich, a na
koniec pobytu przedstawiały program artystyczny w języku polskim i językach krajów,
które zamieszkują.

My i smocza łapa...

Nikita Żydkow, autor eseju

Akcja „Podarujmy lato dzieciom ze
Wschodu – Kraków 2017” zorganizowana
została po raz 18. przez Stowarzyszenie Gmin
i Powiatów Małopolski. Dzieci z polskich rodzin, kultywujących tradycje, obyczaje i język
kraju ich przodków, uczestniczyły w konkursie
„Piękna nasza Polska cała”, który stanowił
obowiązkowy element procesu rekrutacyjnego uczestników 18. edycji Akcji. Spośród
uczestników konkursu wyłonieni zostali uczestnicy wycieczki do Krakowa.

W Krakowie dzieci zwiedziły Wawel, Kazimierz, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach. Odwiedziły też inne ciekawe miejsca w Małopolsce, m. in. Kalwarię
Zebrzydowską, Wadowice i Wieliczkę. Nie
zabrakło również rozrywki – wyjścia do kina,
parku wodnego, wizyty w zoo.
Polonusi z Mołdawii serdecznie dziękują
wszystkim osobom, które przyczyniły się do
zorganizowania tej Akcji.
Zdjęcia: Swietłana Szewczuk

Валерия Бикир, Оргеев
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Kiryłł Maksymczuk (Komrat)

Dmitrij Kissa (Komrat)

Stanisław Szkurupa (Kiszyniów)

Eugen Grosu (Kiszyniów)

Waleria Bikir (Orgiejów)

Irina Furtuna (Komrat)

Летняя школа
в Пшемьысле

Szkoła Letnia
w Przemyślu

В марте 2017 года я начала изучать польский язык на курсах, которые проводятся
в моем лицее. Эту возможность нам предоставил Центр по изучению польского языка
и культуры, действующий в Бельцах под
руководством пани Ларисы Ивасыны-Завадской. За первые четыре месяца я выучила польский алфавит, научилась немного
читать на польском языке, узнала не только
простейшие фразы, с помощью которых
могу общаться с поляками, но и много
новых слов, иногда похожих на русские,
а иногда совсем-совсем незнакомых! За
это огромное спасибо учительнице польского языка пани Алле Климович, которая
по субботам и воскресеньям приезжала
из Глодян проводить с нами занятия. И еще
я поняла, что горжусь своим лицеем, который старается помочь лицеистам определиться с выбором дальнейшего пути в жизни.
Благодаря этим курсам у старшеклассников Теоретического лицея им. Н. Гоголя
появилась возможность больше узнать
о Польше и подготовиться к поступлению
в польские вузы. Кроме того, этим летом
один из партнеров Центра по изучению
польского языка и культуры – университет
в Пшемысле – пригласил участников курсов
в Летнюю школу для углубления знаний.
Я с нетерпением готовилась к этой поездке в июле и очень хотела увидеть Польшу,
которую уже заочно полюбила. С нами
вместе поехала молодежь из Польского
дома в Бельцах, получившая такое же приглашение.

W marcu 2017 roku zaczęłam uczyć się
języka polskiego na kursach, które odbywają się w moim liceum. Możliwość nauki
zyskaliśmy dzięki Centrum Nauczania Polskiego Języka i Kultury, funkcjonującemu
w Bielcach pod kierownictwem Pani Larysy
Ivasîny-Zawadzkiej. Podczas pierwszych
czterech miesięcy nauczyłam się polskiego
alfabetu i trochę czytać po polsku, poznałam nie tylko podstawowe zwroty, pomagające rozmawiać z Polakami, lecz także
wiele nowych słów, czasem podobnych do
rosyjskich, a niekiedy całkiem obcych! Dziękuję za to wszystko nauczycielce polskiego,
pani Alle Klimowicz, która przyjeżdżała
z Głodian, aby prowadzić z nami zajęcia
w soboty i niedziele. Zrozumiałam także,
że jestem dumna ze swojego liceum, które
stara się pomóc uczniom w wyborze dalszej
drogi życia.
Dzięki kursom języka polskiego, uczniowie starszych klas naszego liceum uzyskali możliwość, by dowiedzieć się więcej
o Polsce i przygotować się do wstąpienia
na polskie uczelnie. Prócz tego – tego lata
jeden z partnerów Centrum Nauczania
Polskiego Języka i Kultury – uczelnia w Przemyślu – zaprosił uczestników kursu do Szkoły
Letniej, aby uzupełnić nasze wiadomości.
Do wyjazdu w lipcu przygotowywałam
się z wielką niecierpliwością, bardzo chciałam zobaczyć Polskę, którą już „zaocznie”
pokochałam. Razem z nami pojechała
młodzież z Domu Polskiego w Bielcach, także
w
zaproszona przez PWSW w Przemyślu.
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Piękna nasza
Polska cała

Prezentujemy prace dzieci
z Mołdawii, które uczestniczyły
w konkursie „Piękna nasza Polska
cała”. Konkurs był organizowany
w ramach XVIII edycji akcji
„Podarujmy Lato Dzieciom
ze Wschodu – Kraków 2017”,
dofinansowanej przez Senat
Rzeczypospolitej Polskiej.

TWÓRCZE LATO 2017
Bardzo spodobało mi się w Przemyślu –
przyjęcie, przyjazne nastawienie i gościnność
organizatorów. Mieszkaliśmy w domu studenckim, przy uniwersytecie, gdzie były prowadzone zajęcia. Warunki zakwaterowania
były znakomite, wyżywienie – bardzo dobre.
Poznałam tam młodych ludzi z różnych krajów.
Każdy dzień wypełniały interesujące zdarzenia, nie było czasu na nudę. Codziennie
uczestniczyliśmy w zajęciach z różnych przedmiotów, potrzebnych nam do wstąpienia na
wyższą uczelnię: historii Polski, chemii, biologii,
plastyki. Poza tym organizowano dla nas
wycieczki – wiele dowiedzieliśmy się o historii
miasta, zrobiliśmy wiele zdjęć.
Cały wyjazd był dla mnie wspaniałym
doświadczeniem! W przyszłości chciałabym
studiować na uczelni, która nas gościła –
w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnio-europejskiej w Przemyślu. Chciałabym zarazem
wyrazić głęboką wdzięczność wszystkim organizatorom wyjazdu, a także wykładowcom,
prorektorowi Panu Sławomirowi Soleckiemu
i rektorowi Panu Pawłowi Treflerowi. Dziękuję
za możliwość pobytu w Polsce i pogrążenia się
w polskie życie studenckie. Cieszę się, że mogłam pogłębić swoje umiejętności językowe
i lepiej poznać polską kulturę.
Do zobaczenia, Polsko!

Арина Масловская, ученица
Теоретического лицея им. Н. Гоголя, Бельцы

Аrina Masłowska, uczennica Liceum
Ogólnokształcącego im. M. Gogola, Bielce

Prace młodzieży
z Domu Polskiego w Bielcach
wykonane podczas
warsztatów fotograficznych
w ramach Letniej Szkoły
w Przemyślu.
Organizatorzy:
Centrum Nauczania Polskiego Języka i Kultury
w Bielcach wspólnie z PWSW w Przemyślu

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA

ВЫСШАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКАЯ ШКОЛА
В ПШЕМЫСЛЕ
Высшая государственная
восточноевропейская школа в Пшемысле
объявляет набор
на следующие специальности
стационарного обучения
в 2017/2018 академическом году:

Prorektor PWSW w Przemyślu Sławomir Solecki wręcza dyplom Arinie Masłowskiej z Mołdawii

 история
 политология
 социология
 архитектура интерьеров
 польская филология
 английская филология
 прикладная лингвистика (английский
и украинский языки)
 графическое проектирование
 безопасность и производство продуктов
питания
 инженерия транспорта и логистика
 мехатроника
 международные отношения
 средства и методы защиты
окружающей среды

Бесплатная учеба в польском вузе
для лиц, имеющих Карту поляка
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.
до конца сентября
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Мне очень понравилось, как нас встретили в Пшемысле, организаторы были
приветливы и гостеприимны. Жили мы
в общежитии при университете, в котором
учились. Условия проживания были отличные, питание тоже очень хорошее. Здесь
я познакомилась с ребятами из других стран.
Каждый день был полон интересных
событий, так что скучать было некогда. Мы
ежедневно посещали занятия по разным
предметам, которые необходимы при поступлении в вуз: история Польши, химия,
биология, рисование. А еще для нас были
организованы экскурсии – мы многое
узнали об истории города и много фотографировались.
Я просто воодушевлена этой поездкой!
В будущем мечтаю учиться в этом вузе –
в Высшей государственной восточноевропейской школе в Пшемысле. Хочу выразить
огромную благодарность всем организаторам нашей поездки, а также преподавателям, проректору пану Славомиру Солецкому и ректору пану Павлу Трефлеру за
такую прекрасную возможность побывать
в Польше и познать быт польского студента.
Я рада, что смогла развить свои языковые
навыки и лучше узнать польскую культуру.
До встречи, Польша!
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ŹRÓDŁA TOLERANCJI

S

zósty międzynarodowy obóz dla dzieci i młodzieży „Źródła tolerancji” odbywał się od
18 do 29 lipca w miejscowości Leordoaia pod Kiszyniowem. Ponad stu uczestników
projektu oraz pedagogów, reprezentujących stowarzyszenia mołdawskie, bułgarskie,
gagauskie, żydowskie, romskie, rosyjskie, ukraińskie i polskie, przyjechało z różnych
zakątków Mołdawii, aby w kompleksie turystycznym „F'estival” poznawać kulturę i tradycje
grup etnicznych mieszkających w naszym kraju.
Cel projektu – stworzenie atmosfery dialogu pomiędzy grupami narodowościowymi,
edukowanie młodego pokolenia w zakresie tolerancji etnicznej, formowanie obywatelskiej
postawy społecznej, upowszechnianie wiedzy na temat różnorodności etnicznej Mołdawii.
Organizatorem projektu „Źródła tolerancji” było centrum pozaformalnej edukacji
„Diversitate”. Jednym z partnerów – Ambasada RP w Mołdawii.

Привет! Меня зовут НИКИТА, мне 15 лет,
я живу в городе Сороки.
Расскажу вам о международном лагере
«Истоки толерантности», в котором я принимаю участие второй год подряд. В чем
его особенность? Каждый проведенный
здесь день расширяет наши познания об
этносах Республики Молдова. Мы многое
узнаем об их истории, культуре, традициях
и национальной кухне.
Один из дней в лагере был объявлен
Польским днем. Для нас, представителей
польской диаспоры, он стал самым сложным, так как времени на подготовку было
мало. Но мы справились! Все отметили,
что наш день получился интересным. Мы
демонстрировали польские костюмы, постарались познакомить всех желающих
с Польшей, рассказывая самые удивительные и любопытные факты об этой замечательной стране.

Мне понравились и все последующие
дни: Болгарский (когда мы перепачкали
себя и свою одежду красками), Украинский
(когда очаровательная Ярослава читала
стихотворения классиков и современников
украинской литературы) и Ромский (яркий
и зажигательный).
В День социальных изменений мы разрабатывали проекты, которые, быть может,
получат финансовую помощь и будут реализованы. Чтобы прояснить смысл этого
Дня, процитирую слова Стива Джобса: «Мы
находимся здесь, чтобы внести свой вклад
в этот мир. А иначе зачем мы здесь?».
Программа лагеря учит быть толерантным по отношению к людям других национальностей. С каждым годом наш отдых
становится все более познавательным.
Приезжайте в лагерь «Истоки толерантности»! Уверен, здесь вы получите положительные эмоции, которых вам так не хватает!

Четвертый год подряд я участвую
в летнем лагере «Истоки толерантности».
Как всегда в лагере собрались ребята
разных национальностей и проводились
дни культуры каждой из них. День польской культуры был посвящен знакомству
с польскими традициями, песнями и танцами. Участвовать в подготовке Польского
Дня было захватывающе интересно!
Спасибо огромное организаторам
лагеря «Истоки толерантности»! Хочу также от всей нашей группы поблагодарить
председателя организации «Польская
весна в Молдавии» пани Оксану Бондарчук за возможность участия в этом
проекте, а также польское посольство
в Кишиневе.
ЯНА (Глодяны):
В лагере я смогла на познакомиться
с культурой тех национальностей, представители которых проживают на территории Республики Молдова. Было очень
интересно узнать другие традиции. Каждый день был очень запоминающимся.
Я рада, что представляла в этом
лагере польскую общину и учила детей
других национальных общин польским
танцам.
Здесь я встретила много новых друзей. Трудно было расставаться с ними...
И мне так хочется поскорей поехать туда
снова!

W miarę możliwości, czytajmy na głos. Jest to
dla nas doskonały trening – znamy już wymowę
większości napotykanych słów, a czytając na
głos, sami uczymy się je wymawiać. Taki trening
może znacznie podnieść płynność naszej mowy.

Stefania Szuchowa

Kotek sie uczy
Dość już figlów. Nasz kocina
pierwszą klasę dziś zaczyna.
Ogon? Ogon jeden mam,
policzyłem sobie sam!
Nosek – jeden. Łapką czuję.
Teraz uszy porachuję.
Dwa mam uszka! Myję dwa,
więc odpowiedź nie jest zła.
Przytulę się do kanapki,
będę teraz liczyć łapki
jedna,
druga,
trzecia,
czwarta...
Ta odpowiedź
piątki warta!
Dość już mam
tych kocich psot.
Jestem uczeń,
a nie kot!

АЛЕКСАНДРА (Глодяны):
Мне очень понравилась атмосфера
дружбы и взаимопонимания в лагере
«Истоки толерантности». Я представляла
польскую общину. Здесь у нас была возможность продемонстрировать культуру своего народа остальным общинам,
а также познакомиться с культурой других
народов, живущих в нашей маленькой
стране.
А самое главное – я нашла много новых друзей и теперь с нетерпением жду
следующего лета, чтобы вновь с ними
встретиться!
Своими впечатлениями поделились:
Никита Жидков, Кирилл Говоров,
Яна Барвицкая и Александра Никуляк

STEFANIA SZUCHOWA – polska pisarka dla dzieci,
autorka słuchowisk dla dzieci i młodzieży. Rodowita warszawianka. Absolwentka UJ (filologia).
W czasie II wojny światowej aktywnie działała
w tajnym nauczaniu.
Autorka kilkunastu książek (i książeczek) dla dzieci.
Po wojnie współpracowała z takimi tytułami tygodników i miesięczników dziecięco-młodzieżowych
jak: „Świerszczyk”, „Iskierki”, „Płomyczek” czy
„Miś”. Wieloletnia pracownica Polskiego Radia,
gdzie pracowała przy powstawaniu słuchowisk
radiowych. Laureatka Nagrody Prezesa Rady
Ministrów (1959).
Stefania Szuchowa zmarła w wieku 82 lat.
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КИРИЛЛ (Кишинев):

CZYTAJMY NA GŁOŚ
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POZNAJĄC KULTURĘ I SMAKI WSCHODNIE

SMACZNEGO!

W

naszej stałej rubryce gościmy młodego kucharza z dużym doświadczeniem –
Edwarda Lewickiego.

24

Jutrzenka 7-8/2017

W rodzinie świetnie gotowały... babcia i mama. W pierwszej kolejności
wspominam barszcz ukraiński babci i gołąbki w liściach winogron mamy.
Nigdy mi się nie przejadły! Uwielbiam również wszystkie ciasta, które piekła
mama.
Pierwsze całkowicie samodzielne danie
przygotowałem… kiedy miałem 10 lat,
były to ziemniaki smażone.
Obecnie spełniam swoje marzenia... w restauracji „Zielona Oliwka”
we Wrocławiu. Dostałem tutaj szansę
zrealizowania swojej wizji.

Pyszna szarlotka

EDWARD LEWICKI:

Przepisów na szarlotkę
jest tyle, ile osób,
które pieką to pyszne
ciasto. O tym, jak bardzo
dobry jest ten przepis,
przekonacie się
po zrobieniu
szarlotki.

z jabłkami i cynamonem

l 5 jajek l 1 szklanka cukru
l 1 łyżeczka cukru waniliowego
l 0,5 łyżeczki cynamonu
l 1 szklanka mąki pszennej
l 1 łyżeczka proszku do pieczenia
l 3-4 jabłka
Mąkę kilka razy przesiewamy do osobnej miski, aby się napowietrzyła. Dodajemy
szczyptę soli oraz proszek do pieczenia. Odstawiamy na bok.
Jabłka myjemy i kroimy na drobne plasterki.
Piekarnik nastawiamy na 170°C i zabieramy się
za ciasto.
Jajka ubijamy mikserem z cukrem i cukrem
wanilinowym przez ok. 3 min. Ciągle ubijając,
stopniowo dodajemy mąkę wymieszaną ze
szczyptą soli i proszkiem do pieczenia. Masę ubijamy do połączenia się wszystkich składników.
Ciasto powinno być gęste. Dodajemy cynamon
oraz ewentualnie przyprawę do piernika. Na

KVINT – tyraspolska
wytwórnia win i brandy
Bez wątpienia ta marka brandy
z Naddniestrza jest obecnie najbardziej znana
w Mołdawii. Świadczy o tym też fakt,
że Polacy często podróżują do Naddniestrza,
m. in. po to, by zwiedzić słynną fabrykę KVINT.
KVINT jest dumą Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej,
która odłączyła się od Mołdawii
w 1992 r. po krótkiej, ale dotkliwej
wojnie domowej. Żadne państwo
nie uznało niepodległości Naddniestrzańskiej Republiki, tego małego państwa między Mołdawią
a Ukrainą.
Wytwórnia win i brandy KVINT
została założona w 1897 roku. Nazwa fabryki jest abrewiaturą frazy
„Koniaki, wina i napoje Tyraspolu”.
Lata zachowanej tradycji, piękne

rozległe winnice, unikalne receptury, inspiracje mistrzów wytwórni
pozwalają otrzymywać doskonałe
trunki, z powodzeniem konkurujące
z produkcją znanych producentów. KVINT co roku produkuje około
20  mln butelek produkcji, wśród której jest 30 gatunków brandy według
klasycznej technologii z destylatów.
KVINT ma około 2000 ha własnych
winnic, a przede wszystkim ogromne piwnice, w których dojrzewają
w dębowych beczkach destylaty,
liczące nawet ponad 60 lat.

To że politycznie Tyraspol leży
na terenie samozwańczej Republiki Naddniestrzańskiej, utrudnia eksport produktów, jednak
w Polsce KVINT jest od niedawna
reprezentowany przez firmę Reflex
z Czechowic-Dziedzic, która ma
w swojej ofercie pełen asortyment –
nie tylko winiaki (w Mołdawii używa
się określenia divin od destylowanego wina), ale też wódki, w tym
nagrodzoną w maju 2014 roku
w Toruniu przez miesięcznik „Rynki
Alkoholowe” wódkę Volk.

ZEFIR – słodycze,
o których trudno zapomnieć
Takie wschodnie łakocie, jak nugat, zefir,
owocowa marmolada są w Mołdawii bardzo lubiane.

końcu wsypujemy wcześniej pokrojone jabłka
i mieszamy ostatni raz.
Formę (najlepiej tortownicę o śr. 26 cm)
natłuszczamy lub wykładamy papierem do
pieczenia. Wlewamy ciasto i pieczemy je ok.
40-55 min. (najlepiej sprawdzać patyczkiem).
Przed podaniem szarlotkę można lekko posypać
cukrem pudrem.
Smacznego!

Jednym z najbardziej wyszukanych wyrobów cukierniczych,
uwielbianym przez dzieci, ludzi starszych i przedstawicielki płci pięknej
jest zefir. Delikatny i lekki wspaniale
poprawia nastrój, jest świetny zarówno do codziennej herbaty, jak
i w charakterze podarunku.
Zefir to przysmak zrobiony na
bazie białka z jajek i jabłecznego
purée. Brzmi zaskakująco, ale warto się w nim rozsmakować (w wersji

z czekoladą przewyższa wszystko!). Najsmaczniejszy zefir, wyprodukowany przez kiszyniowską firmę
BUCURIA, to ten, który sprzedaje
się na wagę. Nieważnie czy to klasyczny biały, czy o smaku cremebrulee lub plombiry – wszystkie są
jednakowo smaczne. Właśnie ten
smakołyk najczęściej jest wożony
z Mołdawii jako słodki prezent dla
zagranicznych przyjaciół.
Opracowała A. Klimowicz

Zefir BUCURIA –
smaczna produkcja,
którą można znaleźć
w każdym
mołdawskim sklepie
spożywczym.
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Gotowanie jest... moją pasją od najmłodszych lat.
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Edward ukończył college kulinarny w mołdawskich Bielcach. Studiował
na kierunku Administracja Uniwersytetu Wrocławskiego. W trakcie studiów
znalazł czas na to, by podjąć pracę dorywczą i zrozumiał, że to gotowanie
jest jego powołaniem, a jego miejsce jest w kuchni. Obecnie pracuje we
wrocławskiej restauracji, gdzie zdobywa doświadczenia nie tylko kulinarne,
ale także związane z organizacją pracy.
Zanim Edward przedstawił swój przepis na szarlotkę z cynamonem,
poprosiliśmy go kontynuować kilka zdań na temat swojego zamiłowania:

KVINT
produkuje
obecnie najstarsze
mołdawskie
brandy.

SZKIC DO PORTRETU

K

ontynuując na łamach naszego pisma spotkania z organizacjami polonijnymi, zaprosiliśmy do udziału w rubryce „Szkic do portretu” Panią Rodiсę Młyńską – prezesa Związku
Polaków w Sorokach, który zarejestrował swoją działalność w 2009 roku i od tego czasu
prowadzi aktywną działalność na rzecz Polonii mołdawskiej.

Związek Polaków w Sorokach
Związek Polaków w Sorokach jako Stowarzyszenie pełni funkcję socjalną (imprezy towarzyskie, integracyjne), kulturalną (promocja
i współorganizacja koncertów i festiwali), informacyjną oraz promocyjną (popularyzujemy
Polskę jako kraj i wszystko, co polskie). Nasze
działania skierowane są do rodzin polonijnych
zamieszkałych w Sorokach i mają na celu
tworzenia i umacniania więzi między Polakami. Pragniemy rozwijać poczucie tożsamości
wśród mołdawskich Polaków, a w szczególności dzieci, poprzez wspólne kultywowanie
tradycji, kultury i języka.

Obecnie, kiedy staliśmy się bardziej samodzielni, nie zrywamy starych więzi i większość
imprez organizujemy wspólnie, na przykład
polonijny festiwal w Kiszyniowie lub występy zespołu „Wesołe Babcie” i prezentacje polskiej
kuchni w Sorokach. A podczas tradycyjnego
festiwalu etnokulturowego, który odbywa się
równolegle w różnych miejscowościach Mołdawii, w tym w Sorokach, promujemy polską
kuchnię, kulturę, historię i literaturę. Przybliżamy Mołdawianom i innym narodowościom
naszego kraju polskie tradycje i wkład Polski
w kulturę światową.

Od lat polska grupa entuzjastów z Sorok
na czele z b. Panią Prezes Swietłaną Szewczuk
działała wspólnie z kiszyniowskim Stowarzyszeniem „Polska Wiosna w Mołdawii”, promując kulturę polską zarówno w Sorokach, jak
i w Kiszyniowie.

Uczestniczymy w letnich kursach języka
polskiego, organizowanych przez „Polską
Wiosnę”. Nasze dzieci i młodzież często odwiedzają historyczną ojczyznę w ramach
wakacyjnych wyjazdów do Polski.

Można powiedzieć, że jesteśmy filią Stowarzyszenia „Polska Wiosna w Mołdawii", którego
członkowie od początku naszej działalności
chętnie służyli pomocą i dzielili się doświadczeniami.

Działalność stowarzyszenia jest oparta
na zasadach wolontariatu oraz współpracy z innymi organizacjami polonijnymi. Pamiętając swoje pierwsze kroki, staramy się
przekazać doświadczenia nowopowstałym
stowarzyszeniom, np. Towarzystwu Polaków

Pragniemy dbać o dobre imię Polski i Polaków, poprzez współpracę z miejscowymi
władzami i instytucjami, jak również z tutejszymi organizacjami polonijnymi (od 2014 roku
w powiecie sorockim działa również Stowarzyszenie Polskiej Kultury z prezesem Igorem
Macenko na czele). Nasz Związek, zgodnie
ze statutem, dąży do integracji kulturowej
Polaków w Mołdawii.
Rodiсa Młyńska
Gościmy w Sorokach
przedstawicieli Towarzystwa Polaków Tyrnowa
i studentów ze Studium Europy Wschodniej UW,
sierpień 2016

Jutrzenka 7-8/2017

Reprezentacja polskiej diaspory w Mołdawii na festiwalu etnokulturowym w mieście Soroki, wrzesień 2016

Tyrnowa, które od dwóch lat działa na północy Mołdawii. W ubiegłym roku gościliśmy
u siebie tyrnowskich Polaków na Festiwalu
Średniowiecznym, który uświetnił Dzień Miasta w Sorokach. Dorośli i młodzież z Sorok
również aktywnie włączyli się w przygotowanie w Tyrnowie uroczystości z okazji Święta
11  listopada – ułożyli program i wspólnie
z mieszkańcami wsi poprowadzili koncert.
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Festiwal Średniowieczny w Twierdzy Sorockiej.
Członkowie Związku Polaków w Sorokach i polscy rycerze
z grupy rekonstrukcyjnej Walhalla

AKTUALNOŚCI

Z

AKTUALNOŚCI

Konferencja Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Bielcach

Uczestnicy

konferencji
polonijnego
Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
w Bielcach
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czający się wrażliwością na wartości dobra
i prawdy, mają własny, bezpośredni wkład
w rozwój stosunków pomiędzy narodowościami,
mieszkającymi w naszym kraju, a w codziennym
życiu pielęgnują tradycje i przekazują wartości
młodszym pokoleniom.
Doceniając rolę seniorów w życiu wspólnoty
polskiej, na konferencji podejmowano następujące zagadnienia:
– twórcza aktywność seniorów w edukacji,
– twórcza aktywność seniorów w życiu reKonferencja UTW
ligijnym,
Uczymy się
– twórcza aktywność seniorów w codzienprzez
Bielce
nym życiu.
30 lipca 2017
całe życie...
W części głównej wystąpił specjalnie zaproszony gość – prezes Towarzystwa Polaków
wsi Tyrnowo Kornel Fulgu. Następnie przyszedł
czas na kolejnych prelegentów – Ałłę Klimowicz z redakcji „Jutrzenki" (wykład na temat
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bielcach
historycznych stosunków Polski i Mołdawii)
organizował z okazji Jubileuszu 10-lecia konoraz Witalija Majewskiego (wykład dotyczący
ferencję na temat „Seniorzy dla środowiska
początków funkcjonowania UTW w Bielcach).
polonijnego". Spotkanie odbyło się 30 lipca
Po rozpoczęciu obrad prelekcjami organizatobr., udział w konferencji wzięli seniorzy z różnych
rów, przyszedł czas na wypowiedzi zebranych
miejscowości na północy Mołdawii – z miasta
gości. Głos zabrali seniorzy: Polina Statkiewicz
Bielce i pobliskich wiosek: Grigorówka, Tyrnowo
z Grigorówki, Włodzimierz Niesow z Bielc oraz
i Kukonieszty.
zebrani przedstawiciele UTW. Po krótkiej przePo mszy św. w kościele pw. Św. Archaniorwie na herbatę, część merytoryczną zakończył
łów Michała, Gabriela i Rafała, sala Domu
wykład W. Majewskiego na
Ukraińskiego, gościnnie udotemat „Polacy Mołdawii”.
stępniona seniorom przez
– Tegoroczna konferencja UTW
Po podsumowaniu kongospodarzy, wypełniła się
była rewelacyjna! A to wszystko
ferencji przyszedł czas na
słuchaczami UTW. Zaproszodzięki uczestnikom, bo każdy
symboliczne podziękowania
nych gości powitała kierownik
człowiek jest tutaj ważny.
w postaci prezentów. Kierowpolonijnego UTW w Bielcach
Ałła Garbar, słuchaczka
nik UTW w Bielcach Larysa Iva– Larysa Ivasîna-Zawdzka.
polonijnego UTW w Bielcach
sîna-Zawazka podziękowała
Po krótkim zapoznaniu się
wszystkim współpracowniz historią Uniwersytetu, który
kom i wolontariuszom i wręczyła wyróżnienia
w tym roku obchodzi swoje 10-lecie, wszystkich
lektorom biorącym udział w konferencji Uniwerzaproszono na prelekcje.
sytetu Trzeciego Wieku oraz gościom z Tyrnowo.
Motto konferencji Uniwersytetu Trzeciego
W Bibliotece Domu Ukraińskiego zorganizoWieku w Bielcach brzmiało: „Uczymy się przez
wano ponadto wystawę najnowszych numecałe życie”. Celem konferencji było ukazanie
rów pisma Polaków w Mołdawii „Jutrzenka”,
roli i znaczenia osób starszych w życiu spoprzygotowaną przez redakcję.
łecznym Polonii mołdawskiej. Seniorzy, odzna-
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aangażowanie osób starszych w życie społeczne jest niezwykle ważne, wszak posiadają
one doświadczenie, które mogą i chcą przekazywać innym. O ich roli dyskutowano
podczas Konferencji polonijnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bielcach. Patronat
medialny nad tym wydarzeniem objęło pismo „Jutrzenka”.

Podczas obiadu nie mogło zabraknąć
wspomnień o spotkaniach, warsztatach, wycieczkach do Polski, które były organizowane
w ciągu dziesięciu lat przez Zarząd UTW. Wiele
ciepłych słów padło pod adresem Pani Kierownik UTW w Bielcach.
Następnie część uczestników, w towarzystwie przewodnika, udała się na wycieczkę
do Muzeum Historii i Etnografii Miasta Bielce.
Pozostali natomiast integrowali się dalej, tym
razem już nieformalnie.
Wszyscy goście konferencji wymieniali się
doświadczeniami, poglądami na rolę i znaczenie trzeciego pokolenia we współczesnym
środowisku polonijnym, które w zgodnej opinii
uczestników, nie może być pozostawione
same sobie.
Projekt współfinansowany w ramach
sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za
pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na
Wschodzie.

– Chcę wszystkim życzyć, abyśmy spotykali się
tak często, jak tylko to możliwe! Jestem bardzo
wdzięczna UTW w Bielcach, który organizował
swego czasu wyjazd do Słupska, co pozwoliło
mi spotkać się z siostrą, mieszkającą tam od
początku lat siedemdziesiątych. Niestety,
miesiąc później siostra zmarła, lecz po dziś
dzień wspominam ten wyjazd jako dar losu.
Polina Statkiewicz, słuchaczka
polonijnego UTW w Bielcach
– Jest to ważny dla nas dzień ze względu
na wymianę doświadczeń UTW oraz komunikację, której nam bardzo brakuje! Ja dziś
z dumą podzieliłem się swą radością – podrastającą wnuczką, która tak jak ja będzie
katoliczką w co drugim pokoleniu (po mojej
babci, z domu Przybielskiej).
Włodzimierz Niesow, słuchacz
polonijnego UTW w Bielcach

informacje dla kandydatów na studia

ВЫСШАЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ и
БАНКОВСКОГО ДЕЛА в Кракове
30-079 Kraków, al. Kijowska 14
tel. 12 635 68 00
www.wszib.edu.pl
e-mail: wszib@wszib.edu.pl

дателям и поэтому увеличивают
ваши шансы на рынке труда.
В Высшей школе управления
и банковского дела в Кракове
можно получить образование
по следующим направлениям:
управление, финансы и учёт, информатика, социология.

Не тяни! Запишись уже сейчас на новый академический год,
который начинается в октябре 2017.
Подать заявку можно on-line, заполнив анкету на сайте:
http://www.wszib.edu.pl/rekrutacja/

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

Czekamy na Ciebie,
proponując ofertę kształcenia
obejmującą 48 kierunków
studiów oraz ponad
200 specjalności.

Więcej informacji
znajdziecie na stronie
www.ujk.edu.pl/rekrutacja/

REKRUTACJA 2017/2018
Wystartowała REKRUTACJA
2017/2018 w Akademii
Humanistyczno-Ekonomicznej
w Łodzi.

Wyselekcjonowane, dopracowane i gotowe 22 kierunki studiów już czekają na głodnych
wiedzy studentów. Doprawione
kreatywnością i innowacyjnością, kierunki to bogata oferta
edukacyjna, która odpowiada
na potrzeby rynku pracy.

REKRUTACJA 2017/2018
Wśród nowości: zdrowie środowiskowe, rolnictwo ekologiczne,
dietetyka, studia skandynawskie
oraz zarządzanie informacją
i bibliotekoznawstwo.

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi posiada status uczelni od 1993 roku.
Wówczas zainaugurowała rok akademicki jako Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna
w Łodzi, a w 2009 roku uzyskała wyróżniający ją status akademii.

Przygotowaliśmy nasze najlepsze
produkty:
studia I i II stopnia
studia on-line
studia w języku angielskim
studia podyplomowe

19 czerwca 1969 r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów powołano
Wyższą Szkołę Nauczycielską z zadaniem przygotowania kadry
pedagogicznej dla województwa kieleckiego.
7 czerwca 2000 roku Prezydent RP podpisał ustawę,
na mocy której od 1 września WSP w Kielcach przekształcono
w Akademię Świętokrzyską im. Jana Kochanowskiego.

Trwa rekrutacja na studia
na Uniwersytecie
Jana Kochanowskiego!

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
w Łodzi

Zapewniamy studentom
praktyczną wiedzę, budując
pożądane kwalifikacje
i kompetencje zgodne
z wymogami współczesnego
rynku pracy.

Dołącz do nas!

Chcesz być
twórczy, kreatywny?
Wybierz uczelnię,
która kreuje rynek,
a nie podąża
za innymi.

TYLKO W AKADEMII:

DOŁĄCZ DO NAS!

poszerzasz swoją wyobraźnię,
trenujesz tworzenie nowych pomysłów, idei, rozwiązań;
rozwijasz swoją otwartość, kompetencje społeczne i interpersonalne, bierzesz udział w warsztatach kreatywności;
formułujesz i realizujesz projekty
- metodą projektową;
stajesz przed rynkowymi wyzwaniami i rozwiązujesz problemy
realnych firm;
wdrażasz swoje pomysły w życie,
tworzysz produkty i rozwiązania;
przygotowujesz się do organizacji
własnych przedsięwzięć i startu
na rynku;
stale aktualizujesz swoją wiedzę,
ćwiczysz i rozwijasz umiejętności i
kompetencje.

– zaangażowani dydaktycy,
specjaliści w swoich dziedzinach,
którzy wspierają Cię na drodze
do sukcesów;
– współpraca z firmami i instytucjami z otoczenia biznesowego;
możliwości praktyk, staży i wsparcie Biura Karier;
– wysokie stypendia, do 1760 zł
miesięcznie.
Formularz rekrutacyjny
znajdziecie na stronie
https://rekrutacja.ahe.lodz.pl/
Czekamy na Was również pod
adresem e-mail:
rekrutacja@ahe.lodz.pl

Jak zawsze co roku, Uczelnia w nowym roku akademickim
przygotowała dla swoich przyszłych studentów nowe
specjalności, dostosowane do wymogów rynku pracy.

Wybierz specjalność dla siebie!
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Контакты с выдающимися людьми
во время учёбы в стенах вуза дают
толчок для интеллектуального развития. У нас каждый найдет свое
место и свой шанс к успеху,
а в перспективе – конкретную
профессию! Мы предлагаем
факультеты и специальности,
которые необходимы работо-
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Обучение в академическом Кракове – это неповторимый шанс
контакта с великой культурой
и наукой в одном из прекраснейших городов Европы. Для студентов дневной формы обучения –
это контакт с коллегами из 34   вузов Кракова, в которых учатся
203  000 студентов.

UCZYMY SIĘ POLSKIEGO

PYTANIA O DROGĘ – cz. 2 / ВОПРОСЫ О ДОРОГЕ – ч. 2

WYSIĄŚĆ
z czego: tramwaju, wagonu, autobusu, samolotu

СОЙТИ
с: трамвая, автобуса, самолета, парома

ZSIĄŚĆ
z czego: ze statku, z promu, z roweru
MINĄĆ
co: budynek, sklep, skrzyżowanie, światła

ВЫЙТИ
из: трамвая, вагона, автобуса
ПРОЙТИ МИМО / ПРОЕХАТЬ МИМО
здания, магазина, перекрестка, светофора

SKRĘCIĆ
w / na prawo
w / na lewo
WRÓCIĆ
z pracy do domu
stamtąd tutaj / tu

ПОВЕРНУТЬ / СВЕРНУТЬ
вправо / влево
направо / налево

ZAWRÓCIĆ

Ojej!

добраться
dostać się –
studia –
dostać się na вуз
в
ть
и
поступ

ВЕРНУТЬСЯ
с работы домой
оттуда сюда

ПРИГЛАШАЕМ ВАС УВЕКОВЕЧИТЬ СУДЬБЫ
ПОЛЬСКИХ СЕМЕЙ В МОЛДАВИИ!
Присылайте в редакцию свои семейные воспоминания – они станут
важным свидетельством истории жизни поляков на этих землях.
Благодаря им можно сохранить от забвения не только
судьбы людей и их семей, но также давние обычаи, культуру и многие
ценные подробности повседневной жизни предыдущих поколений.
Присланные работы после публикации в нашем журнале будут
включены в IV часть книги „Семейные воспоминания”,
которая готовится к печати и выйдет в конце 2018 года.

РАЗВЕРНУТЬСЯ

– Przepraszam panią, jak stąd dostaniemy się
do najbliższego szpitala?

– Przepraszam państwa, chcę wyjechać
z miasta na trasę na Terespol. Czy dobrze jadę?

– Wsiądą państwo do jakiegokolwiek tramwaju, przejadą dwa przystanki i wysiądą
przy moście. Przejdą państwo
na drugą stronę ulicy, dojdą
do skrzyżowania, skręcą na
lewo i zobaczą duży szary
budynek szpitala.

– Musi pan zawrócić, dojechać do najbliższych
świateł, minąć pocztę, za pocztą skręcić
w prawo. Tam wjedzie pan na most i dalej już
prosto do samej granicy.

POSŁUCHAJ WIADOMOŚCI Z POLSKI
Jeśli chcesz wiedzieć, co dzieje się w Polsce,
zapraszamy do słuchania Polskiego Radia dla Zagranicy,
publicznej rozgłośni, która nadaje w obcych językach
od 1936 roku.
Polskie Radio dla Zagranicy,
poza programami transmitowanymi w różnych krajach
świata, prowadzi też serwisy
internetowe dostarczające
najświeższych wiadomości
z Polski.

– Bardzo panu dziękuję.
– Szczęśliwej podróży!

– Dziękujemy za wyjaśnienie.
– Nie ma za co!

Polskie Radio, które powstało
w 1925 roku, zaledwie 11 lat
po swoim debiucie rozpoczęło
nadawanie dla zagranicznych
słuchaczy w języku angielskim.
Potem tradycja ta była kontynuowana, a liczba języków,
w któyrch emitowany był
program z Polski rosła. Obecnie stacja nadaje w językach
angielskim, niemieckim, rosyjskim, ukraińskim, białoruskim
i polskim.
Kraków / fot. Mirosław Horyn

Zapraszamy do słuchania
audycji radiowych

i odwiedzania
stron internetowych

Polskiego Radia
dla Zagranicy

Мама
никогда
не умирает,
просто
рядом быть
перестает.

Наши искренние
соболезнования
Тамаре Абабий
в связи со смертью
ее мамы,
ГОЛУБИШИНОЙ
ЕКАТЕРИНЫ ПЕТРОВНЫ
Общественная организация
„Лига польских женщин”
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WSIĄŚĆ
do czego: tramwaju, pociągu, wagonu, taksówki
na co: statek, prom, rower

ДОБРАТЬСЯ / ДОЕХАТЬ
до: центра, больницы, Познани, Гданьска,
вокзала, аэропорта
ВОЙТИ в: трамвай, поезд, вагон
СЕСТЬ в: трамвай, поезд, вагон, такси
СЕСТЬ на: корабль, паром, велосипед
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DOSTAĆ SIĘ
do czego: centrum, szpitala, Poznania, Gdańska
na co: dworzec, lotnisko

SPOTKANIA Z MOŁDAWIĄ

KISZYNIÓW.
MIASTO NIECIEKAWE
Mówią, że nie ma w nim nic ciekawego

Prawdopodobnie najmniej pociągająca stolica europejskiego państwa. Żadnych atrakcji turystycznych.
Brakuje pięknych zabytkowych fasad. Co jakiś czas zdarzy się mozaika pokazująca chłopstwo przy zbiorach lub
jakiś inny budowlany relikt socjalizmu. W tym mieście nic
nie jest wpisane na listę światowego dziedzictwa Unesco.
Współczesnego budownictwa też nie doświadczymy.
Tylko socreal i socreal. Taki właśnie jest Kiszyniów. I dlatego
skradł nasze serca.

34

Jutrzenka 7-8/2017

Przyjeżdżacie do miasta na weekend

Macie cały plan – przylatujemy, jedziemy metrem do
hostelu, zrzucamy majdan i już pędzimy na pokaz światło i dźwięk do parku na skraju miasta (jest tylko w piątki
wieczorem!). Następnego dnia rano atakujemy to słynne
muzeum. Jest wielkie i mają sporo ciekawych rzeczy. Powinniśmy spędzić tam ze dwa dni ale damy radę w 4h bo
przecież musimy jechać żeby zobaczyć ruiny cytadeli, które też małe nie są. Samolot mamy w niedzielę o 16.00, ale
do tego czasu ogarniemy jeszcze to słynne zoo, podobno
mają tam jedynego w europie trójnogiego słonia! Jak się
pośpieszymy to jeszcze uda nam się skoczyć na stare miasto, na te słynne pączki posypywane gwiezdnym pyłem.

Znacie to?

No właśnie. My też to znamy. I dlatego polubiliśmy
Kiszyniów. W Kiszyniowie jest inaczej. Nie ma pośpiechu.
Nie ma ciśnienia. Nie ma planu. Za to jest improwizacja.
Improwizacja, której smaku nie pamięta tak wielu z nas. Bo
trzymamy się planów, rozkładów, map i drogowskazów.
Jeśli więc, drogi podróżniku, zawitasz do Kiszyniowa,
odłóż na bok mapy, plany, przewodniki. Wyjdź na ulicę.
Skręć w prawo. Wejdź do pierwszej napotkanej knajpki.
Zamów placintę i dzbanek mołdawskiego wina. Wymień
uśmiechy z lokalnymi bywalcami. Kiedy już nasycisz się
placintą i winem, wyjdź i udaj się do parku. Usiądź na
ławeczce i obserwuj. Obserwuj, jak żyje miasto bez zabytków, atrakcji i pałaców. A kiedy będziesz tak siedział
i obserwował to wspomnij swoje wizyty w miejscach, które
w zabytki, atrakcje i pałace opływają. Pamiętasz?
Czy zdążysz na ostatnie metro?
Galeria jest nieczynna w poniedziałek!
Koniecznie zobacz ten pałac, jest na liście Unesco.
Cooo? Nie byłeś w tej słynnej restauracji?
Spokojnie, to już za Tobą. Teraz możesz odetchnąć
z ulgą.
Jesteś w Kiszyniowie. Zupełnie nieciekawym mieście.
Jacek i Dominika Krzeszewscy
www.szpilkinamapie.pl
drukujemy za zgodą Autorów
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