BARTŁOMIEJ ZDANIUK
AMBASADOREM W MOŁDAWII
Ambasador Bartłomiej Zdaniuk ukończył
studia z zakresu nauk
politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Uzupełniał wiedzę
w Paryskim Instytucie
Studiów Politycznych.
W 2003 roku obronił
na Uniwersytecie Warszawskim doktorat; od
tej pory pracował jako
adiunkt w Instytucie
Nauk Politycznych UW.
W kolejnych latach koncentrował swoje zainteresowania naukowe
wokół kwestii systemu politycznego Republiki Mołdawii,
w 2016 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego
nauk społecznych w zakresie nauki o polityce. Był także
stypendystą na Uniwersytecie w Bielcach w północnej
części Mołdawii.
Jest autorem artykułów naukowych i publikacji książkowych, m. in.: Konstytucja Republiki Mołdawii, Wybory
parlamentarne we Francji 1789-1914. Problem reprezentatywności wyboru, Historia do 1918 roku. Perspektywa
kulturowo-cywilizacyjna. Pod jego redakcją ukazały się
także publikacje: Becoming Europeans in Central Eastern
Europe: National Identity Construction After 2004 i Polska
i Ukraina. Próba analizy systemu politycznego.

W uroczystych okolicznościach towarzyszących ceremonii wręczenia listów uwierzytelniających pan Ambasador
Bartłomiej Zdaniuk z towarzyszącą delegacją pracowników
ambasady przybył przed Rezydencję Państwową, gdzie został
przywitany przez dyrektora pro-

tokołu MSZ i IE oraz Kompanię
Reprezentacyjną i orkiestrę
wojskową, która na powitanie
przedstawiciela RP odegrała
hymny Polski i Republiki Mołdawii. Następnie Ambasador wraz
z delegacją towarzyszącą udał
się do wnętrza Pałacu, gdzie
został powitany przez Prezy-

denta Republiki Mołdawii Igora
Dodona. Po przekazaniu listów
uwierzytelniających Ambasador odbył krótką rozmowę
z Prezydentem, w której zapewnił
o przyjaźni Polski wobec Republiki Mołdawii i podkreślił wsparcie
Polski w projektach dwustronnych pomiędzy krajami.
źródło:
http://kiszyniow.msz.gov.pl

W latach 1998-2016 Bartłomiej Zdaniuk był koordynatorem kolejnych edycji programu Erasmus w Instytucie Nauk
Politycznych UW. Od 2012 roku jest członkiem University
Association for Contemporary European Studies i International Political Science Association, gdzie od 2016 roku
przewodniczy komitetowi badawczemu „Demokratyzacja
w perspektywie porównawczej”.
W latach 2014-2016 Bartłomiej Zdaniuk uczestniczył jako krótkoterminowy obserwator międzynarodowy OBWE podczas wyborów parlamentarnych
i prezydenckich w Republice Mołdawii. Biegle włada
czterema językami: rumuńskim, francuskim, angielskim
i rosyjskim, zna także podstawy języka ukraińskiego
i białoruskiego.
Źródło informacji: MSZ
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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

Jutrzenka 10/2017

Dnia 18 października 2017 r., Pan Ambasador
Bartłomiej Zdaniuk złożył na ręce Prezydenta
Republiki Mołdawii, Igora Dodona listy uwierzytelniające
od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

WIADOMOŚCI

3

Uroczysta ceremonia wręczenia
listów uwierzytelniających przez
nowego Ambasadora RP
w Republice Mołdawii

Od lewej: Minister Adam Kwiatkowski, nauczycielka j. polskiego w Kiszyniowie i Sorokach Hanna Gabriela Gałęcka,
nauczycielka języka polskiego w Słobodzie-Raszków Antonina  Pietrasz, dyrektor szkoły w Słobodzie-Raszków Anatolie Roşca
Minister Adam Kwiatkowski podczas wizyty w Kiszyniowie

/ fot. Mirosław Horyn

Akcja pomocowa
dla Polaków w Mołdawii

Akcje pomocowe adresowane do Polaków mieszkających na Wschodzie zorganizowała Kancelaria
Prezydenta RP Andrzeja Dudy przy wsparciu Polonii z Zachodu, polskich instytucji i prywatnych sponsorów.
Artykuły spożywcze, odzież, obuwie, koce, artykuły sanitarne, leki, sprzęt AGD, pomoce naukowe,
książki oraz gry i zabawki dla dzieci trafiły do potrzebujących przedstawicieli Polonii mieszkających
w Mołdawii. W Ambasadzie RP w Kiszyniowie, gdzie odbyło się przekazanie darów, spotkał się z nimi
Minister Adam Kwiatkowski.

Od lewej: ksiądz Tadeusz Jan Magierowski,
ksiądz Piotr Leon Kuszman
/ fot. Mirosław Horyn

W Kiszyniowie Sekretarz Stanu złożył także
kwiaty przed popiersiem Marszałka Józefa Piłsudskiego i przed tablicą upamiętniającą ofiary
tragedii smoleńskiej oraz odwiedził Bibliotekę
Publiczną posiadającą bogaty polski księgozbiór.
Wziął również udział we mszy świętej z okazji
święta Kiszyniowa, podczas której w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczył odznaczenia
państwowe dwóm polskim księżom zasłużonym
w działalności na rzecz środowiska polonijnego
w Republice Mołdawii. Krzyżem Kawalerskim
Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni zostali Ksiądz Piotr Leon Kuszman oraz Ksiądz
Tadeusz Jan Magierowski.
Podczas wizyty w Bielcach Pan Minister,
na ręce dyrektor Domu Polskiego pani Wiktorii
Koczurowskiej, przekazał Flagę RP oraz w ramach
obchodów Dnia Edukacji Narodowej wręczył

odznaczenia państwowe polskim nauczycielom.
Za zasługi w niesieniu oświaty wśród społeczności
polskiej w Mołdawii odznaczeni zostali: Złotym
Krzyżem Zasługi Pani Hanna Gabriela Gałęcka,
Pani Antonina Pietrasz oraz Pan Anatolie Roşca.
Sekretarz Stanu spotkał się również w Komracie z Polakami zamieszkującymi obszar autonomiczny Gagauzja oraz odwiedził Bielce i Styrczę.
W każdej z nich, w imieniu Pary Prezydenckiej,

odwiedzał najbardziej potrzebujące rodziny,
przekazując paczki pomocowe.
Ostatniego dnia wizyty Minister Kwiatkowski
odwiedził cukrownię Spółki „Moldova Zahar”
w Cupcini, należącą do Krajowej Spółki Cukrowej  S.A. – głównego ofiarodawcy artykułów spożywczych przekazanych Polakom ze Wschodu.
źródło: www.prezydent.pl

A

kcje pomocowe dla
Polaków na Wschodzie
docierają do ludzi, którzy
zasłużyli na solidarność i
pamięć. Do ludzi starszych,
którzy bardzo często już
dzisiaj nie są w stanie
nawet podnieść się
z łóżka, którzy są często
złożeni już chorobami,
złożeni tym,
że są w podeszłym
wieku, ale to oni
tę polskość przez
całe lata
w sobie
przenieśli –
powiedział
prezydent
Andrzej Duda.

Minister Adam Kwiatkowski i Ambasador RP w Mołdawii
Bartłomiej Zdaniuk z członkami rodziny Pani Janiny
Moisejewej z domu Górskiej – 80-letniej mieszkanki Bielc
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Wisła: łączy czy dzieli?

iegdyś rzeka umożliwiała sprawną komunikację i integrowała, w jej pobliżu
zakładano osady. Najdłuższa polska rzeka była szlakiem łączącym nadwiślańskie
grody. A jak jest dzisiaj? Zastanówmy się nad tym w Roku Rzeki Wisły.
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Pierwsza mapa geograficzna świata, na
której zaznaczono Wisłę, powstała w 7 r. p.n.e.
z inicjatywy Marka Agrypy i znamy ją jedynie
z późniejszych opisów. Według niej Vistula
czy Vistla rozdzielała Germanię i Dację. Chociaż dzisiaj wiemy, że ówczesne wyobrażenie
antycznego świata miało bardziej charakter
orientacyjny niż odzwierciedlało rzeczywistość. Już wtedy rzekę postrzegano jako linię
graniczną. Także współcześnie przydziela się
jej taką rolę, choć w nieco innym wymiarze.
Dr Łukasz Twardowski z Uniwersytetu Łódzkiego ustalił, że w obowiązującym podziale
administracyjnym Polski bieg Wisły pokrywa
się z granicą województw w 23 proc. Aż
47 proc. jej długości to jednocześnie obrzeża
powiatów, natomiast gminy powielają nurt
w 13 proc. Ponadto obszary, gdzie długość
rzeki nie jest granicą na żadnym z trzech poziomów, w dużej mierze stanowią miasta, leżące

na obydwu jej brzegach. Stąd wniosek, że
Wisła również łączy, ale czy nie tylko pozornie?
Przyjrzyjmy się bliżej dwóm największym
miastom Polski. Wisła przepływa zarówno
przez Warszawę, jak i Kraków, jednak przecina
je w odmienny sposób.
W pierwszym przypadku rzeka tnie stolicę
kraju na dwie części, utrwalając podział na
lewobrzeżną i prawobrzeżną Warszawę. Leżąca naprzeciwko Starego Miasta i Mariensztatu
Praga – do 1791 r. stanowiąca odrębne miasto – zawsze żyła swoim rytmem, miała (i ma)
swój specyficzny klimat i nie cieszyła się zbyt
dobrą renomą. Stereotyp „gorszej” dzielnicy
potwierdzały powstające fabryki (notabene
pracujące na rozwój lewego brzegu), niedostatek inwestycji w komunikację czy słabe
zaplecze kulturowe (nieliczne muzea, teatry,
kina).

Dzisiaj dostrzega się potencjał drzemiący
w zaniedbanej części miasta. Na prawy brzeg
można dojechać metrem, rewitalizacji poddawane są kamienice i historyczne budynki,
w co wpisują się m. in.: budowa Muzeum
Warszawskiej Pragi, modernizacja Teatrów
Powszechnego i Baj, projekt Europejskiego
Centrum Muzyki Sinfonia Varsovia czy lokalnego centrum kultury w pałacyku Konopackiego. Co więcej, zmiany zachodzą nie tylko
w wymiarze fizycznym, lecz także mentalnym –
praski folklor, modne knajpki, galerie sztuki
i niepowtarzalna atmosfera przedwojennej
Warszawy są tym, co przyciąga coraz więcej
mieszkańców i turystów.
Obecna stolica Polski ma wiele do nadrobienia, a uczyć się może od swojej poprzedniczki. Nie będzie nadużyciem stwierdzenie,
że Wisła przepływająca przez Kraków stanowi
jedność z miastem. Niewątpliwie ma to związek z topografią terenu – w górnym odcinku
rzeka jest jeszcze wąska, więc proces urbanizacyjny przebiegał w miarę równolegle po
obu jej stronach. Trzeba również pamiętać,
że Wisła w obrębie Krakowa płynęła kiedyś
innym torem. We wczesnym średniowieczu jej
szlak był kręty i dzielił się na kilka ramion, two-

rząc wyspy. Dzisiejsze koryto zw. Zakazimierką
było boczną odnogą; główny, zasypany już
nurt przebiegał między Kazimierzem a miastem (obecnie ulica Dietla i Aleja Ignacego
Daszyńskiego).
Po obu stronach krakowskiej Wisły wybudowano bulwary projektu Romana Ingardena.
Pomyślane jako umocnienia przeciwpowodziowe stały się ulubionym miejscem spacerów i wycieczek rowerowych mieszkańców.
Stąd rozciąga się widok na Wzgórze Wawelskie, a sama nazwa Wawel może pochodzić
ze starosłowiańskiego „wąwel” – dosłownie
„w wodzie”.
Coraz częściej postrzega się Wisłę jako
przestrzeń budowania tożsamości. Jej obecność w miejskim krajobrazie wykorzystuje
się przy organizacji imprez kulturalnych, by
wymienić jedynie obchody Nocy Świętojańskiej, Festiwal Dwa Brzegi w Kazimierzu, Flis
Festiwal w Gassach. Bez względu na to, czy
Wisła jest pretekstem, kontekstem lub sceną,
miasta otwierają się na rzekę.
Autorka: Agnieszka Warnke
http://culture.pl
fot. Małgorzata Kiryłłowa
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Robocza wizyta „Jasnej Góry” w Gruzji

Dziennikarze z Mołdawii odwiedzili
Wrocław
Wizyta studyjna grupy reporterów, reprezentujących media mołdawskie, była przygotowana
przez Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska we współpracy z Ambasadą RP w Mołdawii. Bilety
lotnicze zostały ufundowane przez Polskie Linie Lotnicze LOT. W ramach projektu dziennikarze
odwiedzili instytucje, redakcje i miejsca kultury we Wrocławiu.
20 października grupa reporterów z Mołdawii
spotkała się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego z Karolem Przywarą,
Dyrektorem Wydziału Współpracy z Zagranicą
i zapoznała się z funkcjonowaniem Samorządu
Województwa Dolnośląskiego, działalnością
mediów regionalnych oraz współpracą województwa z organizacjami pozarządowymi.
W dniu następnym przedstawiciele telewizji
i radia „Moldova 1”, gazety „Przegląd gospodarczy Logos-Press”, serwisu internetowego Locals.
md, i czasopisma „Jutrzenka” odwiedzili Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej (RODM)
i wysłuchali prezentacji na temat wydarzeń
i planów związanych z obchodami Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski.
Zwiedzili również Zamek na Wodzie w Wojnowicach – siedzibę Kolegium Europy Wschodniej
(KEW). Podczas spotkania z Janem Andrzejem
Dąbrowskim, Prezesem Fundacji KEW, mieli okazję
zapoznać się z zadaniami, działalnością i realizowanymi projektami KEW. W tym dniu odbyło
się też spotkanie z przedstawicielami samorządu
lokalnego – gminy i miasta Środa Śląska. Mołdawscy dziennikarze byli bardzo ciekawi współpracy
z mediami i organizacjami społecznymi na poziomie lokalnym.

DMITRIJ KAŁAK, redaktor gazety „Przegląd
gospodarczy Logos-Press”:
– Wyjazd jest ciekawy zarówno z perspektywy
zawodowej jak i własnej. Otrzymałem wiele
przydatnych i ciekawych informacji dotyczących organizacji pracy redakcji oraz współdziałania lokalnych władz z mediami.
W trakcie wizyty mieli okazję zwiedzić Centrum
Historii Zajezdnia – Ośrodek Pamięć i Przyszłość oraz
Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu, gdzie
jednym z punktów programu było zwiedzanie
zamkniętych na co dzień magazynów archiwum.
W planie nie zabrakło również wycieczki
po redakcji Radia Wrocław i redakcji „Gazety
Wrocławskiej”.
Po zwiedzaniu atrakcji i zabytków Wrocławia
dziennikarze przekonali się , że to miasto wielokulturowe, otwarte na turystów, będące połączeniem
tradycji i nowoczesności.
ANNA DUBIEL, serwis młodzieżowy Locals.md:
– Wrocław spodobał mi się wręcz nieprawdopodobnie. To żywe, pełne młodzieży miasto,
a historia ze współczesnością istnieją tutaj bardzo harmonijnie, dopełniając się wzajemnie.

Od lewej:
dr Tatiana Kurczewska –
Prezes Związku Polonii
Medycznej w Gruzji,
Marek Pantuła –
Honorowy Członek
Towarzystwa Kultury
Polskiej „Jasna Góra”,
Natalia Siniawska –
Prezes Towarzystwa
Kultury Polskiej
„Jasna Góra”
w Naddniestrzu

Historycznym wydarzeniem było podpisanie
umowy o wzajemnej współpracy pomiędzy Związkiem Polonii Medycznej im. Św. Grigoła Peradze
w Tbilisi a Towarzystwem Kultury Polskiej „Jasna
Góra” w Tyraspolu.
Poza intensywną pracą na rzecz rozwoju Polonii, dzięki pani dr Tatianie Kurczewskiej, mogliśmy
zwiedzić w Gruzji niektóre stare zabytki, które
swoim urokiem, niepowtarzalnym klimatem, zapachem starej historii i dziką nieskażoną przyrodą gór
Kaukazu przyciągają turystów z całego świata.
I w tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować pani dr Tatianie Kurczewskiej oraz jej wszystkim przyjaciołom, którzy przyjęli nas całym swoim
sercem z ogromną serdecznością.
Marek Pantuła, Przemyśl

Związek Polonii Medycznej im. Św. Grigoła Peradze działa w Gruzji już 17 lat.
Głównym celem organizacji jest bezpłatna pomoc
Polakom i ludziom polskiego pochodzenia mieszkającym w wielonarodowościowej Gruzji oraz promowanie polskiej kultury i tradycji.
Od 2013 roku Związek jest członkiem Federacji
Polonii Medycznej Świata.
Podczas konfliktu w Południowej Osetii i Gruzji 2008
roku Związek okazał wsparcie Akcji Humanitarnej
dla uchodźców i osób poszkodowanych wskutek
wojny bez względu na narodowość, pochodzenie,
czy poglądy.
[1]
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Wizyta w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Dolnośląskiego: koordynator ds. Nowych Mediów Marek
Staniewicz o działalności mediów regionalnych

Na zaproszenie Pani dr Tatiany Kurczewskiej,
Prezes Związku Polonii Medycznej im. Św. Grigoła Peradze w Tbilisi[1], wraz z Natalia Siniawską,
Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej „Jasna Góra”
w Naddniestrzu, przebywaliśmy osiem dni na
wizycie roboczej w Gruzji, państwie położonym
na pograniczu Europy i Azji.
Spotkania robocze odbyły się w stolicy Gruzji:
Tbilisi, Alchalciche (południowo-zachodnia część
Gruzji, 5 km od granicy z Turcją) oraz Lagodekhi
(wschodnia część Gruzji, 3 km od granicy z Azerbejdżanem), gdzie mieszkają osoby pochodzenia
polskiego.
Z pewnością wspólnie spędzony czas był
wszechstronnym rozwojem świadomości i inspiracją w nowych aktach twórczych, służących
zarówno jednej jak i drugiej stronie diaspor polskich. Wymiana doświadczeń była tym bardziej
cenna, że Towarzystwo Kultury Polskiej „Jasna
Góra” od dwóch lat prowadzi projekty medyczne
dla polskich rodzin w Naddniestrzu poprzez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie ze środków
Senatu RP.
Jednocześnie dzięki naszemu przyjazdowi do
Gruzji mogliśmy zawieść nowoczesny ultrasonograf do badań medycznych dla Związku Polonii
Medycznej w Tbilisi i przekazać go na ręce pani
dr Tatiany Kurczewskiej. Aparat do badań USG
sfinansowano ze środków Senatu RP poprzez
Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie.
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Wierność tradycji swoich przodków to nie tylko podtrzymywanie podstawowych wzorców
kulturowych, ale nieustanne dążenie do rozwoju tychże wartości na wielu nowych płaszczyznach
życia i pogłębianie swojej tożsamości kulturowej.

POLSKA JEST PIĘKNA
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Zamek Królewski
w Chęcinach

Jedna z najważniejszych atrakcji, które warto odwiedzić w Świętokrzyskim
Zamek Królewski w Chęcinach wzniesiono na grzbiecie skalistego wzgórza
(367 m. npm.), na przełomie
XIII i XIV wieku. Warownia
była obiektem wysokiej rangi, ośrodkiem życia politycznego, gdzie w latach: 1310,
1318 i 1331 zwoływano zjazdy

możnowładców i rycerstwa.
W obawie przed Krzyżakami
arcybiskup Janisław zdeponował tu w 1318 roku skarbiec archidiecezji gnieźnieńskiej. W dobudowanej przez
Łokietka kaplicy przechowywany był czasowo skarbiec
koronny.
Twierdza była jednym
z miejsc koncentracji wojsk
polskich udających się na wojnę z Krzyżakami. Władysław
Łokietek wyruszający w 1331 r.
na bitwę pod Płowcami, zwołał 14 czerwca w Chęcinach
najwyższych dostojników
i urzędników państwowych na
pierwszy „zjazd ziem polskich”
(wydarzenie to uważane jest
za początek przyszłych sejmów). W połowie XIV wieku
zamek został rozbudowany
przez Kazimierza Wielkiego,
uchodził za jedną z najpotężniejszych polskich warowni.

Licząca 150 osób załoga
zamku w czasach wojny blokowała ruchy nieprzyjaciela
na przebiegających przez
Chęciny drogach, a w czasie
pokoju utrzymywała na nich
porządek i zapewniała bezpieczeństwo podróżującym.
Zamek był też rezydencją
rodzin królewskich, królowych
i wdów.
Znamienną datą, świadczącą o powolnym upadku
znaczenia warowni, jest rok
1588. Wtedy to sejm zezwolił
na przeniesienie ksiąg ziemskich powiatu chęcińskiego
z zamku do kościoła w Chęcinach. W czasie rokoszu
Zebrzydowskiego w 1607 r.
zamek został zdobyty podstępem przez zbuntowane
oddziały, podpalono zabudowania, wywieziono zbrojownię, znacznemu zniszczeniu
uległy fortyfikacje.

Po III rozbiorze Polski zamek
popadać zaczął w ruinę, wtedy to opustoszał nawet budynek mieszkalny mieszczący
kancelarię grodzką. Mury
zamkowe bardzo ucierpiały
na skutek działalności miejscowej ludności, pozyskującej
stąd materiał na budulec oraz
od ostrzału artyleryjskiego
w czasie I wojny światowej.

Pierwsze prace konserwacyjne ruin zamkowych prowadzono już w latach 80. XIX
wieku. W 1947 r. wojewódzki
konserwator zabytków wpisał
układ do rejestru zabytków
i zaklasyfikował do najwyższej
grupy w skali kraju. W wyniku
dalszych prac odremontowano zamkowe wieże. Przez cały
czas prowadzone są prace
zabezpieczające obiekt jako
„trwałą ruinę".
Zamek dzieli się na dwie
części: górną, rozciągającą
się między dwoma okrągłymi
basztami oraz dolną, z ostrołukową furtą i czworoboczną
basztą, którą dobudowano
w XV wieku. Wjazd do zamku
prowadził od strony wschodniej przez zwodzony most
i wysuniętą przed basztę bramę zabezpieczoną żelazną
kratą, opuszczaną na noc.
Brama przylegała do wieży. Przy murze północnym
znajdują się ruiny budynku
mieszkalnego z zachowanymi otworami okiennymi oraz
sklepionymi piwnicami. Druga
z okrągłych baszt służyła za

ostatni punkt oporu w razie
oblężenia (grube mury oraz
zapasy żywności pozwalały
na oczekiwanie odsieczy).
Zamek dolny pełnił funkcje
gospodarcze. Pośrodku jego
dziedzińca znajduje się otwór
po studni, wykutej w skale na
głębokość 100 m. Prawdopodobnie przez nią i podziemny
korytarz prowadzący do chęcińskiego kościoła utrzymywano łączność w czasie oblężenia – znalazło to odbicie
w legendzie mówiącej, jakoby
zamek posiadał połączenie
z kościołem na Karczówce.
Według innych legend,
w podziemnych lochach
znajdują się jeszcze skarby
pozostawione w pośpiechu
przez królową Bonę, a także
na wzgórzach pojawia się
wieczorną porą rycerz cwałujący na czarnym koniu. Ciekawostka jest fakt, iż w latach 60.
XX w. w scenerii zamku nakręcono film „Pan Wołodyjowski",
w reżyserii Jerzego Hoffmana.
Opracował Rusłan Misak
na podstawie www.zamek.checiny.pl

Zapraszamy na wirtualny spacer
w Zamek Królewski w Chęcinach
www.zamek.checiny.pl/spacer/index.html
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Z

amek w Chęcinach
jest jednym z najczęściej odwiedzanych zabytków tego typu
w Polsce. Potężne baszty dominują nad okolicą
i widoczne są już z trasy
biegnącej do Krakowa.
Do dziś zachował się pełen
obwód zewnętrznych murów obronnych, dwie wieże, baszta i fundamenty
budynków mieszkalnych.
W wieży wschodniej mieści
się punkt widokowy, skąd
przy ładnej pogodzie widać wierzchołki Tatr.

W 1610 r. starosta chęciński i miecznik koronny – Stanisław Branicki odnowił zamek,
częściowo go rozbudowując.
W roku 1657, w epoce szwedzkiego "potopu", chęcińską
warownię zniszczyły wojska
Rakoczego. Została ona po
raz kolejny odbudowana.
Jednakże w 1707 r. wojska
szwedzkie ponownie spaliły
zamek, który wówczas przestał być rezydencją starościńską. Działa ustawione na
zamkowych murach po raz
ostatni wystrzeliły 11 lipca
1787 roku wiwatując na cześć
wracającego z Krakowa do
Warszawy (przejeżdżając
przez Chęciny) króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

11

POLSKA JEST PIĘKNA

CZUWAJ!

CZUWAJ!

12

W 1910 roku w Polsce powstawały pierwsze skautowe (harcerskie) zastępy i drużyny.
Zaproponowany przez gen.
Roberta Baden-Powella nowy
system wychowawczy postrzegany był jako dobry sposób
wychowania młodzieży na
żołnierzy i przyszłych obywateli
odrodzonej Polski.
Przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości w dniach
1-2 listopada 1918 r. w Lublinie była utworzona wspólną
dla wszystkich organizacja
Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP), która połączyła
wszystkich wcześniej działających organizacji harcerskich,
z trzech zaborów.
Związek Harcerstwa Polskiego jest największą w Polsce,
liczącą 95 tys. członków, organizacją wychowawczą dzieci
i młodzieży. Od prawie stu lat
głównym celem działania ZHP
jest wspieranie wychowania
harcerek i harcerzy – tworzenie warunków do ich wszechstronnego rozwoju. Organizacja wspiera wychowanie
dzieci i młodzieży zgodnie
z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo,
przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność
i pokój.

Co cztery lata w innej części
świata organizują Światowe
Jamboree Skautowe – międzynarodowy złot skautów
wymyślony dla młodych ludzi
w wieku od 14 do 18 lat,
którzy są członkami narodowych organizacji skautowych.
Światowe Jamboree Skautowe jest unikalną okazją do
promowania wśród opinii
publicznej całego świata
obrazu uniwersalnego ruchu
edukacyjnego, otwartego dla
wszystkich młodych ludzi bez
względu na rasę czy wyznanie, którego celem jest kształtowanie młodego człowieka
do odgrywania ważnych ról
w społecznościach lokalnych,
narodowych i we wspólnocie
międzynarodowej.

Ostatnie dwa lata miasto
Gdańsk i Związek Harcerstwa
Polskiego byli promowane za
granicą jako kandydaci do
organizacji Światowego Jamboree Skautowego 2023 na
Wyspie Sobieszewskiej. Były to
działania adresowane przede
wszystkim do liderów młodzieży z całego świata. Polska
stała się dla 40-milionowej
Światowej Rodziny Skautowej
rozpoznawalnym i atrakcyjnym krajem.
– Wolontariusze harcerscy
wykonali wielką pracę, jakiej
podejmują się agencje eventowe. Architekci projektowali
teren zlotu, specjaliści od kontaktów międzynarodowych
odbyli setki spotkań, grupa

16 sierpnia 2017 podczas
Światowej Konferencji Skautowej WOSM w Baku było
zdecydowano, że Światowy Zlot Skautów Jamboree
2023, niestety, nie odbędzie się
w Polsce. Organizację tej światowej imprezy zdobyła Korea
Południowa. W tajnym głosowaniu na Koreę było oddano
607 głosów, na Gdańsk 365,
ale decyzja z Baku to nie
koniec harcerskiej przygody.
6-16 sierpnia 2018 roku na Wys-

Wyspa Sobieszewska. Jamboree 2023. Oczekiwanie na głosowanie w Baku.
Fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

pie Sobieszewskiej odbędzie
się zlot 100-lecia. Przygotowania terenu zlotowego,
nowy most na Wyspę Sobieszewską, lepsza infrastruktura,
Program Rozwoju Społecznego – to trwałe efekty współ-

W

pracy ZHP i Miasta Gdańska,
z których skorzystają mieszkańcy
i harcerze.
Opracowała Tatiana Mironik
na podstawie: www.zhp.pl,
www.dziennikbaltycki.pl,
www.trojmiasto.pl

yspa Sobieszewska powstała po
części dzięki naturze, po części dzięki ludziom. Wyspą stała się w 1895 roku,
gdy zakończono budowę ponad 7-kilometrowego przekopu Wisły, której nowe
koryto wytyczono od Przegaliny do Zatoki
Gdańskiej.
ajwiększym skarbem wyspy jest przyroda. Szeroka plaża, przepiękne fragmenty brzegów, tysiące ptaków. Wyspa
posiada status obszaru chronionego krajobrazu (1228 ha, w tym 961 ha lasów i 90
ha wod powierzchniowych), a ponadto
powstały tutaj dwa rezerwaty ornitologiczne: Rezerwat przyrody Ptasi Raj, Rezerwat
przyrody Mewia Łacha.
d 2016 roku prowadzony jest Program
Społeczny Rozwoju Wyspy Sobieszewskiej, którego celem jest zwiększenie potencjału Wyspy Sobieszewskiej jako miejsca
atrakcyjnego turystycznie, poprawienie
estetyki Wyspy, zaangażowanie i wspieranie mieszkańców w proces pozytywnych
zmian na Wyspie oraz przygotowanie ich
na przyjęcie zwiększonego ruchu turystycznego.

N
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Harcerstwo Polskie

odpowiedzialna za bezpieczeństwo opracowała plany
awaryjne na każdą ewentualność, zaplanowaliśmy potencjalny budżet imprezy i na niespotykaną dotąd skalę, dzięki
wsparciu partnerów, mogliśmy
promować Polskę: w niestandardowy sposób, z udziałem
młodych, aktywnych ludzi –
mówi Małgorzata Sinica,
Naczelnik ZHP.

ŚLADY STAREGO KISZYNIOWA

ŚLADY STAREGO KISZYNIOWA

Z

apraszamy Czytelników na małą podróż w czasie z pomocą starych fotografii i niedawno
wydaną mapą Kiszyniowa, na której zaznaczono miejsca związane z polską historią, kulturą
i tradycją. Mapa, opracowana w 2017 przez Ambasadę RP (koordynator projektu – radca
Ambasady RP Joanna Bojko), została zaprezentowana po raz pierwszy podczas Dnia Europy
w Kiszyniowie („Jutrzenka” nr 5/2017).

14
W minione dni, ulubionymi przez mieszkańców
Kiszyniowa miejscami, w których można spędzić
czas wolny, były kafejki, cukiernie i restauracje.
Oto wspomnienie o najelegantszych lokalach.
Przegląd zaczniemy od byłej kawiarni „Warszawa” przy bulwarze Stefana cel Mare. Była
to pierwsza kawiarnia w Kiszyniowie, założona
w 1912 roku, oferująca „Bonbons de Varsovie”.
Na fotografii z kolekcji Iurie Cojocaru, datowanej na 19 maja 1938, uwieczniono grupę
młodych ludzi, która zebrała się u stolików pod
kafejką za „kufelkiem kwasu”. Nazwa lokalu jest
doskonale widoczna – to „Varşovia”, można
nawet odczytać datę założenia – rok 1912. Była

to znana cukiernia, która znajdowała się na ulicy
Aleksandrowskiej (po prawej, po drugiej stronie
ulicy – teatr im. M. Eminescu).
Niestety, naszemu fotokorespondentowi nie
udało się znaleźć dokładnego położenia tego
miejsca we współczesnym Kiszyniowie, ponieważ
numeracja i fasady budynków znacznie zmieniły
się od czasu wykonania fotografii.

Budynek merostwa na skrzyżowaniu bulwaru Stefana cel Mare i ulicy V. Pîrcălab, 2017 r. 		

/ Fot. Mirosław Horyn
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Kolejny punkt na mapie – były sklep i restauracja „Kowalski” w budynku obecnego merostwa
na skrzyżowaniu bulwaru Stefana cel Mare i ulicy
V. Pîrcălab. Sklep działał w okresie międzywojennym
i uchodził za jeden z lepszych w Kiszyniowie.
Nazwa lokalu pochodziła od nazwiska jego
właścicieli. Na fotografii z lat 30. (także z kolekcji
Iurie Cojocaru) doskonale widoczna jest nazwa
lokalu: „L. L. Covalschi”.
W budynku, zabudowanym w latach 1898-1901,
mieściła się nie tylko Rada Miejska, ale także wiele sklepów, toteż nazywano go miejskim pasażem.
Idea wzniesienia budynku Rady Miejskiej należała do
stołecznego burmistrza Karola Schmidta, mającego polsko-niemieckie pochodzenie. Pracę nad projektem powierzono Mitrofanowi Elladi. Współpracował z nim słynny architekt Aleksander
Bernardazzi.
Podczas II wojny światowej budynek merostwa został mocno
zniszczony. Prace rekonstrukcyjne przeprowadzono na podstawie
fotografii i częściowo ocalałym planom.
Anna Dubiel
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FOTORELACJA

CO, GDZIE, KIEDY?

Polacy na Festiwalu Etnokulturowym

Prezentacja tradycji
i kultury mniejszości
narodowych
zamieszkałych
Mołdawię

Soroki
Bielce

JEDNOŚĆ
PRZEZ
RÓŻNORODNOŚĆ
17. edycja festiwalu

2017

Organizatorzy:
Biuro Stosunków Międzyetnicznych w Kiszyniowie
przy współudziale władz lokalnych

Zdjęcia: Związek Polaków w Sorokach,
Stowarzyszenie Polska Wiosna w Mołdawii,
Biblioteka im. Adama Mickiewicza, www.esp.md

P

olska przypomina postać Tadeusza Kościuszki, wybitnego dowódcy i bojownika o wolność swojego
kraju, ale także Ameryki, w związku z 200. rocznicą jego śmierci przypadającą w 2017 roku.
W ramach tych obchodów w dniach 1-15 listopada Instytut Polski z Bukaresztu i Muzeum Narodowe
Historii Mołdawii w Kiszyniowie zapraszają na wystawę „TADEUSZ KOŚCIUSZKO – CENA WOLNOŚCI”.
Z okazji ogłoszonego przez
polski parlament Roku Tadeusza Kościuszki w 2017 roku
na całym świecie odbywa
się wiele wydarzeń przypominających postać słynnego
dowódcy.
Polski i amerykański generał Tadeusz Kościuszko (17461817) walczył za wolność obu
narodów, ale domagał się
też swobody dla chłopów
i niewolników, a jako bardzo
uzdolniony inżynier wojskowy
budował doskonałe fortyfikacje, zaprojektował m.in.
twierdzę West Point, w której
dziś mieści się słynna amerykańska akademia wojskowa.
Dzięki swoim wybitnym
dokonaniom i niezwykle nowoczesnemu sposobowi
myślenia, przywódca jednego

z polskich powstań narodowych (tzw. insurekcji kościuszkowskiej z 1794 roku) jest dziś
bohaterem Polski i Stanów
Zjednoczonych. Jego pomniki
stoją w wielu krajach świata,
a jego imię nosi nawet najwyższy szczyt Australii – Góra
Kościuszki (Mount Kosciuszko).
Ekspozycja, która będzie
prezentowana w Kiszyniowie
w przededniu polskiego Dnia
Niepodległości przypadającego 11 listopada, na 24 planszach opowiada o wybitnym
Polaku. Poza najważniejszymi
informacjami o życiu Tadeusza Kościuszki przybliża także
pamiątki związane z tym znakomitym dowódcą i inżynierem wojskowym oraz zdjęcia
i obrazy, przedstawiające
zarówno samego Tadeusza

Kościuszkę w różnych momentach jego życia, jak i miejsca
z nim związane oraz ważne dla
historii wydarzenia.
Wystawa w języku rumuńskim prezentuje Tadeusza
Kościuszkę nie tylko jako wojskowego i polityka. Można się
z niej zatem dowiedzieć nie
tylko gdzie zdobywał wykształcenie, czy jak doszedł do sławy, ale także jakie miał pasje
i słabości, z kim się przyjaźnił,
a w kim się kochał.
Zapraszamy do oglądania
ekspozycji w dniach
1-15 listopada 2017 r.
w godzinach 10.00-17.00,
w Muzeum Narodowym
Historii Mołdawii
w Kiszyniowie
(str. 31 August 1989 nr.121 A)
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OBCHODY
ROKU
TADEUSZA
KOŚCIUSZKI
W KISZYNIOWIE

				 Kiszyniów
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8 sierpnia 2017 roku w szkole w Słobodzie-Raszków – wsi o większości polskiej, położonej w północnej
części Naddniestrza – miało miejsce przekazanie do użytkowania sprzętu komputerowego oraz innego
wyposażenia ufundowanego przez polskiego przedsiębiorcę Ireneusza Derka – prezesa firmy Plastics
Moldova SRL.
Dziewięcioklasowa szkoła
w Słobodzie-Raszków jest w Naddniestrzu jedyną tego rodzaju
placówką, w której prowadzone
jest nauczanie języka polskiego
i historii Polski. W okolicznościowym

spotkaniu w Słobodzie Raszków
wzięli udział dyrektor szkoły Anatolie Roşca, nauczycielka języka
polskiego Antonina Pietrasz, ofiarodawca Ireneusz Derek i jego
współpracownicy – Ołeksandr

Perec z Kijowa i Sergiu Toderici
z Kiszyniowa, a także udający się
do pobliskiego Raszkowa naczelnik Michał Michalski z MKiDN,
prof. dr hab. Janusz Smaza oraz
konserwatorzy zabytków Rado-

Od lewej:
konserwator zabytków
Rafał Tusznio,
dyrektor szkoły
Anatolie Roşca,
referent ds. polonijnych
Anna Stankiewicz,
konserwator zabytków
Radosław Tusznio,
prof. Janusz Smaza,
chargé d’affaires
Jerzy Stankiewicz,
naczelnik MKiDN
Michał Michalski,
nauczycielka języka
polskiego Antonina
Pietrasz oraz
współpracownicy firmy
Plastics Moldova:
Ołeksandr Perec i
dyrektor Sergiu Toderici

Serdecznie dziękujemy Państwu w imieniu uczniów
i nauczycieli naszej szkoły!
Z poważaniem
Anatolie Roşca,
Dyrektor Szkoły we wsi Słoboda-Raszków
20 września 2017 r.

na podst. www.kiszyniow.msz.gov.pl

LISTY DO REDAKCJI
Moi Drodzy Rodacy!

Goście z Polski
i przedstawiciele
Ambasady RP
odwiedzili szkolę
we wsi SłobodaRaszków.

Współczesny świat wymaga obszernej wiedzy w różnych
dziedzinach. Komputery i dostęp do Internetu przyczynia się do kształtowania właściwych nawyków młodego
pokolenia, które pomagają zostać dobrze wyszkolonymi
specjalistami. Znajdowanie informacji, ich opracowanie
i wykorzystanie dla siebie i społeczeństwa jest od teraz możliwe dla uczniów naszej szkoły, którzy będą mogli podnieść
poziom kultury użytkowników Internetu. Bez wątpienia ten
dar będzie sprzyjać podniesieniu poziomu intelektu młodych ludzi.

Poszukując jakiejś informacji, trafiłem na stronę www.
jutrzenka.md. I otworzyła się
przede mną puszka… nie,
bynajmniej nie Pandory, ale
wspomnień.
Wertowałem wirtualnie
strony „Jutrzenki” we wszystkie
strony, przyglądałem się zdjęciom z nadzieją, że rozpoznam
znajome twarze.
Jestem pod wrażeniem jak
bardzo rozrósł się „ruch polonijny” w Mołdawii ( i to po obu
stronach Dniestru); organizacje
powstają niemalże jak grzyby
po deszczu. Utrzymana jest tradycja festiwalu „Polska Wiosna
w Mołdawii”, co mnie, jako
jednego ze współtwórców tej
koncepcji, szczególnie cieszy.
Zalała mnie masa wspomnień. W ferworze pracy konsularnej, przenosin z jednej

placówki do drugiej (Zagrzeb/
Chorwacja), trzeciej (Grodno/ Białoruś), potem czwartej
(Bratysława/Słowacja), wydawało się, że te wspomnienia
gdzieś się ulotniły. Wystarczyło
jednak otworzyć „Jutrzenkę”
i wszystko wróciło, jakby to
było wczoraj...
Korzystam z tej okazji, aby
objąć Was w moje konsularne ramiona – wszystkich
znajomych z Bielc, Styrczy,
Grigorówki, Rybnicy, Słobody-Raszków, Raszkowa,
Tyraspola, no i oczywiście
z Kiszyniowa (nauczycielki
z Liceum im. M. Gogola, Ligę
Polskich Kobiet). Wszystkich,
których chciałbym serdecznie
pozdrowić, nie wymienię, bo
lista byłaby bardzo obszerna, no i… pamięć już moja
szwankuje.
Jeszcze uściski dla braci
Sercan (ks. Kuszman i ks. Ma-
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W imieniu dyrekcji szkoły we wsi Słoboda-Raszków
pragnę podziękować polskiej firmie Plastics Moldova i jej
Dyrektorowi Panu Ireneuszowi Derekowi za pomoc w wyposażeniu naszej szkoły w sprzęt komputerowy oraz meble.
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sław i Rafał Tusznio, a w imieniu
Ambasady RP w Kiszyniowie –
Jerzy Stankiewicz, chargé d’affaires i Anna Stankiewicz, referent
ds. polonijnych.
Panowie O. Perec i S. Toderici
podłączyli sprzęt komputerowy
w pracowni, nie tylko profesjonalnie i kompetentnie, ale
całkowicie pro bono i z wielkim
sercem. Pan Ireneusz Derek już
po raz drugi podjął podobne
działanie na terenie Mołdawii –
w roku 2016 ufundował pracownię komputerową dla wiejskiej
szkoły w Wiszniowce na południu
kraju. („Jutrzenka” nr 6/2017 – red.)
Nowy sprzęt komputerowy, dostosowany do potrzeb
uczniów, będzie wielką pomocą
dla szkoły działającej w trudnych
warunkach i zmagającej się
z problemami finansowymi.

gierowski chyba nadal sprawują posługę duszpasterską za
Dniestrem). W pas się kłaniam
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Antonowi Coşa.
A za Was, droga Redakcjo
„Jutrzenki”, trzymam mocno
kciuki, życząc kolejnych ciekawych, atrakcyjnych numerów!
Wasz stary konsul i przyjaciel
Jacek Doliwa

KLUB MĄDREJ SÓWKI

Z PAMIĘTNIKA POLSKIEGO UCZNIA

Zaczął się nowy rok szkolny w polonijnym liceum
im. Św. Stanisława Kostki w Warszawie. Nasz
młody korespondent JANA BARWICKA (na zdjęciu
czwarta z lewej), która w tym roku rozpoczęła
w nim naukę, opowiada o pierwszych miesiącach
w szkole.

Начался новый учебный год в полонийном
лицее им. Св. Станислава Костки в Варшаве.
Наш юный корреспондент ЯНА БАРВИЦКАЯ
(нa фото – четвертая слева), поступившая
в него в этом году, рассказывает о первых
месяцах обучения.

– Jak tylko dowiedziałam się o liceum imienia
Świętego Stanisława Kostki w Warszawie, zapragnęłam się w nim uczyć. Aby moje marzenie
mogło się spełnić, uczyłam się języka polskiego
z korepetytorem.
Byłam szczęśliwa, kiedy mnie przyjęto!
Jednocześnie trochę się denerwowałam, czy
wystarczy znajomość języka, którą posiadam
i czy sprostam wymaganiom liceum.
Okazało się, że lekcje polskiego, które brałam w Głodianach, nie poszły na marne. Bez trudu zaczęłam mówić po polsku. Przyzwyczajam
się także do planu dnia. Jest to tym łatwiejsze,
że obok są życzliwi, ale i wymagający wychowawcy i nauczyciele.
Każdemu, kto myśli o nauce w naszej szkole, chciałabym powiedzieć, że poziom jest
bardzo wysoki. Nie można sobie pozwolić na
luz – trzeba się uczyć i uczyć. Ale za to można zdobyć obszerną wiedzę i dobre oceny.
W liceum pracują bardzo dobrzy nauczyciele,
którzy przystępnie przekazują materiał i zawsze
są gotowi pomóc.
Tutaj nie tylko się uczymy, ale i rozwijamy,
spotykając się z ciekawymi ludźmi, zwiedzając
muzea i wystawy. I co najważniejsze – szybko
stajemy się samodzielni, co tak niezbędne jest
w życiu!

– Как только я узнала о лицее им. Св. Станислава Костки в Варшаве, сразу захотела в нем
учиться. Чтобы моя мечта могла исполниться,
я изучала польский язык с репетитором.
Это было счастье, когда я узнала, что меня
приняли в лицей! Все же я немного волновалась:
хватит ли мне того уровня знания польского
языка, которого я достигла дома, смогу ли
я приспособиться к требованиям, существующим в лицее.
Оказалось, что уроки польского языка, которые я брала в Глодянах, не прошли даром.
Я легко начала говорить на польском. И к распорядку дня уже привыкаю. Тем более что рядом
с нами находятся внимательные и в то же время
требовательные воспитатели и учителя.
Всем, кто хочет поступить в наш лицей,
я хочу сказать, что здесь строгая система обучения. Расслабиться невозможно – нужно много
учиться. Но зато появляется возможность получить хорошие знания. В лицее замечательные
учителя, которые доступно объясняют учебный
материал и всегда готовы прийти на помощь.
Здесь мы не только учимся, но еще и развиваемся, общаясь с интересными людьми,
посещая музеи и выставки. Но самое главное –
здесь очень быстро становишься самостоятельным, что так необходимо нам в жизни!

Więcej informacji na stronie http://liceumpolonijne.edu.pl

А когда отмечают свой праздник учителя, наставники
и педагоги в Польше?
14 октября в Польше отмечается День национального
образования (Dzień Edukacji Narodowej). Ранее (до 1982
года) в этот день в стране отмечали День учителя (Dzień
Nauczyciela), поэтому и сегодня его считают профессиональным праздником всех работников просвещения.
Дата 14 октября была выбрана в связи с годовщиной
создания Комиссии национального образования (Komisjа
Edukacji Narodowej). Она была создана 14 октября 1773
года по инициативе короля Станислава Понятовского
и Сейма. Комиссия обладала широкими правами, полномочиями и была автономна, в результате чего ее считали
первым Министерством образования в истории Польши.
Кроме того, создание Комиссии стало важным достижением польского просвещения.

Мы поздравляем всех учителей с их профессиональным праздником
и хотим посвятить октябрьское заседание нашего клуба пословицам,
которые говорят о важности образования.
Одна из польских пословиц
гласит: «Czytanie i pisanie
za majątek stanie»
(Чтение и умение писать –
богатство принесет).
«Banii nu aduc învăţătura,
dar învăţătura aduce bani»
(Деньги не приносят знания,
а знания приносят деньги), –
добавляет молдавская.
Русская же пословица
констатирует: «Ученье
лучше богатства».

Другая польская
пословица философски
отмечает: «Póki życia,
póty nauki»
(Сколько жизни,
столько учебы).
«Un secol de traiesti,
un secol să înveţi»
(Век живи, век учись), –
наставляет молдавская,
а русская советует:
«Не учись до старости,
а учись до смерти».

Z okazji Dnia Nauczyciela,
który świętujemy w październiku,
wszystkim nauczycielom
z Polski i Mołdawii
życzymy pomyślności
oraz spełnienia
wszelkich planów
i pragnień zawodowych!

«Nauka w las nie wiezie,
a z lasu wyprowadza»
(Учение в лес не ведет,
а из леса выводит) – это
польская мудрость. «Cine
învăţa merge inainte; cine
nu – da înapoi» (Кто учится,
идет вперед, а кто нет –
идет назад), – утверждает
молдавская пословица,
а русская предупреждает:
«Ученье – свет,
а неученье – тьма».

Opracowała Aleksandra Niculeac
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Chcesz uczyć się w Polsce?
Хочешь учиться в Польше?

5 октября в Молдавии
с 1994 года отмечается
Всемирный день учителя. Почему 5 октября?
В этот день в 1966 году
произошло важное для
учителей событие: на
межправительственной
конференции в Париже
ЮНЕСКО и Международная организация труда
приняли Рекомендации
о положении учителей –
первый международный документ о правовом статусе работников
образования.
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

OGŁOSZENIE

PODOBA MI SIĘ...

ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UWIECZNIENIA LOSÓW
POLSKICH RODZIN W MOŁDAWII!

W rubryce „Podoba mi się...” zamieszczamy felietony na temat co nam się podoba w Mołdawii
i czego nie lubimy. Do pisania takich felietonów zachęcamy Polaków mieszkających
w naszym kraju tymczasowo, którzy mają trochę inne spojrzenie na różne sprawy.

Prosimy o przysyłanie do naszej redakcji wspomnień rodzinnych –
staną się one ważnym świadectwem historii Polaków na tej ziemi.
Dzięki tym wspomnieniom można ocalić od zapomnienia
nie tylko losy ludzi, lecz również dawne obyczaje, kulturę
i liczne cenne szczegóły życia codziennego minionych pokoleń.
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MAŁE RÓŻNICE

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.
К написанным воспоминаниям добавьте копии фотографий из вашего
семейного архива. Память о ваших предках останется в этой книге.
Навсегда.

Najszybciej przywyka się zawsze do tego, co
dobre. Pewnie dlatego szybko można zaaklimatyzować się w Mołdawii. No bo życie tu jest szalenie
wygodne.
Z perspektywy Polaka łatwo docenić małe różnice. Kto choć raz zetknął się z problemem sklepów
zamkniętych w niedziele i święta, ten powinien
spróbować życia w mołdawskim mieście. Tu handel odbywa się bezustannie, z małą przerwą nad
ranem. Jeśli nagle zabraknie chleba, cukru, proszku
do prania czy jakiegokolwiek innego produktu – nie
ma się czym martwić. Nawet w Boże Narodzenie
i Nowy Rok. Poza dostępnością, mołdawskie sklepy
mają także inne zalety – supermarkety są zawsze
czyste (co, niestety, nie da się powiedzieć na
przykład o pewnej hiperpopularnej sieci marketów
w Polsce), a obsługa jest zawsze uprzejma i pomocna. W większości sklepów panie kasjerki same pakują nam zakupy do reklamówki. Naprawdę wszystko
na poziomie.
Inna sprawa – też związana poniekąd z handlem – apteki. Podobnie jak w Polsce, w Mołdawii
aptek nie brakuje, są na każdym rogu. Leki nie
należą do najtańszych, ale – farmaceuci sprzedają
je tak, żeby nam pomóc nie stracić majątku. Na
przykład – jeżeli lekarz przepisze nam tabletki, które
należy przyjmować przez 10 dni, a w pudełku jest

tych piguł na miesiąc, to panie w aptece mogą
nam sprzedać jeden listek lekarstw. Saszetki z paralekami do rozpuszczania w wodzie można kupować
na sztuki. W Europie nie do pomyślenia.
Banki... Mają swoje minusy, przyznaję. Ale,
jak wspomnę ceremonię, jaką robiono w Polsce
z wymiany paru euro na złotówki w banku właśnie,
to bezpośredniość i prostota mołdawskich usług
finansowych jednak czasem wygrywa z polskim
przerostem formy nad treścią.
W restauracjach, kafejkach, w urzędach,
u lekarza, fryzjera, na stacjach benzynowych –
prawie wszędzie i prawie zawsze obsługa jest uderzająco uprzejma i pomocna. Komfort korzystania
z usług w Mołdawii śmiało można postawić na
najwyższej półce.
Skąd się to bierze? Oczywiście, pojawia się myśl,
że inaczej się nie da w kraju, gdzie w miastach żyje
się głównie ze sprzedaży. Nie sądzę jednak, aby
wyjaśnienie było na tyle bezduszne. W sąsiedniej
Ukrainie, gdzie sfera handlu i usług jest jeszcze
lepiej rozwinięta, nader często można spotkać się
z traktowaniem klienta „per noga”. Mieszkańcy
Mołdawii, jak sądzę, po prostu są życzliwi i otwarci
z natury. I nigdy nie zamykają sklepów w najmniej
odpowiednim czasie.
Sławomir Pietrzak
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Przysłane prace, po publikacji w piśmie „Jutrzenka”,
staną się częścią IV tomu książki „Wspomnienia rodzinne”,
który jest właśnie przygotowywany i zostanie wydany pod koniec 2018 roku.
Do zapisanych wspomnień dołączcie Państwo kopie fotografii
chronionych w Waszych rodzinnych archiwach.
Pamięć o Waszych przodkach zostanie ocalona w naszej książce. Na zawsze.

POZNAJĄC KULTURĘ I SMAKI WSCHODNIE

UCZYMY SIĘ POLSKIEGO

Popularne gatunki, takie jak „Bukiet
Mołdawii” i „Klasztorna”, są przygotowywane z ziół leczniczych zbieranych
w czystych ekologicznie rejonach
kraju. W skład herbaty wchodzą
nie tylko zioła, lecz także
malina, wiśnia, porzeczka
i inne składniki odżywcze.
W mieszankach jest
dużo witamin i mikroelementów, co sprawia,
że herbata daje tradycyjny, orzeźwiający efekt.

PYTANIA O DROGĘ – cz. 4 / ВОПРОСЫ О ДОРОГЕ – ч. 4
GDZIE? / ГДЕ?
przystanek (остановка)		
dworzec (вокзал)			
zakręt (поворот)			
skrzyżowanie (перекресток)		
przejście (переход)			
pasy = przejście dla pieszych		
światła (светофор)			
lotnisko (аэропорт)			
Gdzie jest ...?
Gdzie są ...?
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ubrykę prowadzi EDWARD LEWICKI – były bielczanin, a obecnie
kucharz we wrocławskiej restauracji „Zielona oliwka”.

Gdzie znajduje się ...?
Gdzie znajdują się ...?

Gdzie jest najbliższa apteka?
Gdzie są kasy biletowe?

Kaszę i ryż wypłukać w zimnej wodzie, wsypać
do garnka, zalać 1,75 l wody, dodać mięso i posolić. Zagotować na większym ogniu, następnie
gotować na umiarkowanym ogniu pod przykryciem przez ok. 40 min.
Następnie wyjąć mięso z zupy. Do wywaru
dodać obrane i pokrojone w kostkę ziemniaki
oraz obraną i startą na tarce o dużych oczkach
marchewkę i pietruszkę. Włożyć też cebulę
w całości i gotować przez ok. 20 min.

Na 5 minut przed końcem gotowania dodać
przyprawy oraz obrane ze skóry i kości, pokrojone na kawałki mięso kurczaka. Po ugotowaniu
dodać posiekany świeży koperek.
Smacznego!

Gdzie znajduje się najbliższa apteka?
Gdzie znajdują się kasy biletowe?

CZYTAJMY NA GŁOS
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.

Jan Brzechwa

Atrament
			 i kreda

l 2 łyżki kaszy jęczmiennej (drobnej)
l 1 łyżka ryżu l 1,75 l wody
l ćwiartka kurczaka lub
2 udźce z kurczaka
l płaska łyżeczka soli
l 4 średniej wielkości ziemniaki
l 1 marchewka l 1 pietruszka (korzeń)
l 1 cebula l 3 ziela angielskie
l 1/2 łyżeczki suszonego majeranku
l 1 listek laurowy l świeży koperek

(Где находится?)
(Где находятся?)

znajduję się, znajdujesz się, znajduje się,
znajdujemy się, znajdujecie się, znajdują się

Krupnik to zupa tradycyjnie polska. Jej nazwa pochodzi stąd, że wywar (mięsny
lub warzywny) zasypuje się kaszą – czyli krupami. Dzięki temu, że krupnik można
przyrządzić na wywarze warzywnym, występuje on również jako danie wegetariańskie.

KRUPNIK

przed, za przystankiem
przed, za dworcem
przed, za zakrętem
przed, za skrzyżowaniem
przed, za przejściem
przed, za przejściem
przed, za światłami
przed, za lotniskiem

ZNAJDOWAĆ SIĘ

SMACZNEGO!

R

na, przy przystanku		
na, przy dworcu		
na, przy zakręcie		
na, przy skrzyżowaniu		
w, przy przejściu		
w, przy przejściu		
na, przy światłach		
na, przy lotnisku		

Wzdychała kreda: „Wciąż jestem biała,
Nie chcę być biała!…” No i – sczerniała.
Jęczał atrament: „O, losie marny,
Wciąż jestem czarny, kompletnie czarny,
Jak gdyby we mnie kto smołę przelał.
Nie chcę być czarny! Dość już!” I zbielał.
W szkole straszliwy zrobił się zamęt:
Ładna historia! Biały atrament!

Któż go na białym dojrzy papierze?
Nikną litery i kleksy świeże,
Nie zda się na nic wypracowanie,
Gdy z liter nawet ślad nie zostanie.
Zbladł nauczyciel i bladolicy
Przez chwilę z kredą stał przy tablicy,
Lecz nic napisać na niej się nie da:
Czarna tablica i czarna kreda!
Jak tu rozwiązać można zadanie,
Gdy cyfr odróżnić nikt nie jest w stanie.
Rzekł nauczyciel zakłopotany:
„Dziwne to, bardzo dziwne przemiany!
Kreda jest czarna, atrament biały…
Wiemy, kto robi takie kawały!”
Mówiąc to palec przytknął do czoła,
Groźnym spojrzeniem powiódł dokoła
I mnie, choć ja się winnym nie czuję,
Ze sprawowania postawił dwóję.
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Mołdawia słynie nie tylko ze wspaniałych winnic i wina,
ale i z wysokiej jakości herbaty.

Herbata „Bukiet Mołdawii”
ma wiele różnych wariantów,
ale najchętniej kupowana jest
odmiana z miętą, cząbrem
i melisą. „Bukiet Mołdawii” ma
właściwości lecznicze, na przykład herbata z owoców dzikiej
róży pomaga na choroby serca,
a „Bukiet Mołdawii” z kwiatów
lipy jest niezastąpiony w stanach
przeziębienia.
Jeśli planujecie odwiedzić
Mołdawię, nie zapomnijcie zaopatrzyć się w pamiątki w postaci mołdawskiej herbaty. Waszych
przyjaciół i znajomych ucieszy
tak oryginalny podarunek.
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MOŁDAWSKA HERBATA
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W GAGAUZJI – NA SPORTOWO!
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W sierpniu 2017 r. w polskim mieście Sobótka (powiat
wrocławski) trójka dzieci ze Stowarzyszenia Polaków Gagauzji
uczestniczyła w sportowej imprezie o zasięgu światowym –
w IV Biegu Niezłomnych.
Celem Biegu Niezłomnych jest popularyzacja i upowszechnianie biegania w bliskości z przyrodą, jako najprostszej formy aktywności ruchowej. Organizatorzy chcą
z pomocą rozwoju fizycznego pielęgnować pamięć o Żołnierzach Wyklętych oraz krzewić współczesne patriotyczne
zachowania i pożądane postawy młodzieży.
W biegu głównym wystartowało ponad 500 uczestników.
Oprócz biegu głównego na 10 km były zorganizowane też
trzy biegi dla dzieci i młodzieży na dystansach 500, 1000
i 1500 m.
Niewątpliwie dumni jesteśmy z wyników Pawła, Edwarda i Kiryłła, którzy startowali w biegach młodzieżowych,
ale zdecydowanym priorytetem w tym sierpniowym dniu
był sam fakt uczestnictwa dzieci z naszego stowarzyszenia,
obecności i startu w projekcie, który oddaje hołd Żołnierzom
Niezłomnym, niegdyś walczącym o naszą wolną ojczyznę.
W sobotni dzień 23 września br. w gagauskiej wsi Congaz
(30 km od miasta Komrat) odbyły się coroczne polonijne
zawody sportowe, na które przyjechały drużyny z całej
Mołdawii: Kiszyniowa, Sorok, Komratu, Tyrnowa i Grigorówki.
Sportowe spotkanie Polonii w Congazie zorganizowane
zostało przez Stowarzyszenie Polaków Gagauzji wg projektu
„Cykliczne zawody sportowe dzieci i młodzieży w Mołdawii”.
Projekt ten wspiera zainteresowania Polonii, jest doskonałą
okazją do wymiany poglądów kulturowych, tworzy warunki
do rozwoju współpracy między organizacjami społecznymi
i nawiązywania przyjaźni oraz wszechstronnej aktywności
młodych ludzi.
Zawody odbyły się w dwóch grupach wiekowych: grupa
dzieci w wieku od 10 do 14 lat i grupa młodzieżowa w wieku
od 15 do 35 lat, a towarzyszyły im nie tylko chęć zdrowej
rywalizacji, ale też dobry humor!
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki, dyplomy, zwycięskie drużyny puchary i wiele innych upominków.
Sportowe zawody są cenną inicjatywą, która integruje
dzieci i młodzież, dlatego od lat cieszą się popularnością
wśród Polonii mołdawskiej.
Władysław Wolewicz, Komrat
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Polonusi z Komratu uczestnikami

BIEGU NIEZŁOMNYCH 2017
w Sobótce

Bieg Niezłomnych – Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Sobótce
to więcej niż zwykłe zawody sportowe. To również świetna lekcja
patriotyzmu, najnowszej historii oraz okazja, by oddać hołd
bohaterom antykomunistycznego podziemia zbrojnego.
Paweł Wolewicz –
I miejsce
w wieku 4-6 lat
Edward Wolewicz – V miejsce
w wieku 7-9 lat
Kiryłł Smarandi –
VII miejsce
w wieku 13-15 lat
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