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

Projekt jest finansowany 
ze środków przyznanych  
z funduszy polonijnych  

Departamentu Współpracy  
z Polonią i Polakami za Granicą  

na wniosek Ambasady RP  
w Kiszyniowie
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Marszałek Piłsudski był wielkim człowiekiem i dobrze 
zasłużył się Ojczyźnie. Oddanie mu szacunku przez patronat 
nad rokiem 2017, kiedy obchodzimy 150. rocznicę jego 
urodzin, a przypadającym przed rokiem stulecia odrodzenia 
Niepodległej Polski, której był głównym autorem, jest jak 
najbardziej słuszne.

5 grudnia 1867 roku  
w Zułowie na Wileńsz-
czyźnie urodził się Józef 
Piłsudski, mąż stanu, 
współtwórca niepod-
ległej  Polsk i ;  jeden  
z przywódców PPS Frak-
cji Rewolucyjnej; współ-
założyciel i komendant 
główny Związku Walki 
Czynnej; komendant 
główny Związku Strze-
leckiego; dowódca  
I Brygady Legionów Pol-
skich i inicjator utworze-
nia Polskiej Organizacji 
Wojskowej. Po odzy-
skaniu niepodległości 
Naczelnik Państwa i Na-
czelny Wódz, marszałek 
Polski. W 1926 r. dokonał zamachu stanu, w wyniku którego 
przejął władzę w państwie; dwukrotny premier, Generalny 
Inspektor Sił Zbrojnych i minister spraw wojskowych w latach 
1926-1935. Zmarł 12 maja 1935 roku w Belwederze.       (PAP)

„Piłsudski odwołując się do Słowackiego uważał, że bez 
marzeń niemożliwe jest realizowanie wielkich celów. Takim 
marzeniem było doprowadzenie do niepodległości Polski, 
traktowane przez dużą część społeczeństwa jako fanaberia. 
Racjonalizm Piłsudskiego zawsze wspierał się na myśleniu 
romantycznym” – mówił prof. Andrzej Chojnowski z Instytutu 
Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Stanisław Cat-Mackiewicz, wspominając atmosferę 
panującą po śmierci marszałka, pisał: „Piłsudski miał fana-
tycznych wielbicieli, którzy go kochali więcej niż własnych 
rodziców, niż własne dzieci, ale było wielu ludzi, którzy go 
nienawidzili, miał całe warstwy ludności, całe dzielnice Polski 
przeciwko sobie, potężną nieufność do siebie. I oto nie znać 
było tego w dniu pogrzebu. Przeciwnie, można stwierdzić 
jako fakt i prawdę, że w dniach jego pogrzebu, że na wieść  
o jego śmierci, strach i zalęknienie, co stanie się teraz  
z Polską, kiedy Jego zabrakło, przeleciał od Bałtyku poprzez 
Poznańskie i Śląsk i od Karpat do Dźwiny. Po całej wielkiej 
ojczyźnie, którąśmy cztery lata po jego śmierci stracili”. 

ROKIEM 
MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO, 2017

który przyniósł Polsce wolność

FOTORELACJA

Kiszyniów str. 6

Tyraspol str. 8

Bielce str. 7 Rybnica str. 9
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Popiersie Marszałka Józefa 
Piłsudskiego odsłonięto 

trzy lata temu – 20 listopada 
2014 roku, w dniu, w którym 
w stolicy Mołdawii przebywał 
z wizytą prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Bronisław 
Komorowski. 

– Życie tego znakomitego 
działacza państwowego Polski 

TEMAT Z OKŁADKI

Kontynuując naszą podróż w czasie z pomocą planu Kiszyniowa „Polskie ślady”, wydanego 
przez Ambasadę RP w 2017 roku („Jutrzenka” nr 10/2017), chcemy zaprosić Czytelników do 
odwiedzania bardzo ważnego dla Polaków miejsca w stolicy Mołdawii. Na rogu ulic 31 August  1989 
i Mitropolit Petru Movilă znajduje się popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wcześniej  
w tym miejscu mieścił się Konsulat RP. 

Numer 1 na mapie

 � W strugach deszczu... Prezydenci RP Bronisław Komorowski i RM Nicolae Timofti podczas uroczystego odsłonięcia 
pomnika Piłsudskiego w Kiszyniowie. Listopad, 2014                        / Fot. Mirosław Horyn

jest wspaniałym przykładem 
ogromnej miłości do swojego 
narodu i oddania Ojczyźnie. 
Osoba Marszałka Piłsudskiego 
symbolizuje nie tylko historię 
Polski, ale i całej Europy – mówił 
podczas odsłonięcia pomnika 
ówczesny prezydent Mołdawii, 
Nicolae Timofti. 

– Działalność Piłsudskiego 
na rzecz społeczeństwa także 
może być dla nas przykładem. 
Marszałka nie interesowała 
sama władza, a jej sprawowanie 
dla dobrobytu i bezpieczeństwa 
kraju. Piłsudski był znany z tego, 
że ze swojego stanowiska nigdy 
nie czerpał zysków materialnych. 
Odsłonięcie popiersia Piłsudskie-

go w Kiszyniowie to znak szacun-
ku dla człowieka, który czynem 
udowodnił, że wolność i niepod-
ległość kraju są wartościami, za 
które trzeba walczyć do końca. – 
powiedział Timofti.

Bronisław Komorowski z kolei 
zaznaczył, że naród polski jest 
bardzo dumny z tego, że w Moł- 
dawii doceniono zasługi Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego.

Pomnik powstał z inicjaty-
wy Ambasady RP w Mołdawii. 
Autorami popiersia są rzeźbiarze 
Wiaczesław Żyglicki i Wiaczesław 
Zajcew oraz architekt E. Bîzgu. 

Anna Dubiel, Kiszyniów

AKTUALNOŚCI

Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego 
i Konkurs Plastyczny im. J. Matejki 
w Filharmonii Narodowej w Kiszyniowie

Już po raz piąty, dnia 2 listopada 2017 r., odbyły 
się wernisaż i uroczysta gala wieńczące konkursy 
dla uzdolnionej mołdawskiej młodzieży – Pianistycz-
ny im. Ignacego Jana Paderewskiego i Plastyczny 
im. Jana Matejki, zorganizowane przez Ambasadę 
RP w Kiszyniowie we współpracy z Organizacją 
ZEN-Club, Wydziałem Sztuk Pięknych Akademii 
Muzyki, Teatru i Sztuk Plastycznych oraz Filharmonią 
Narodową im. Serghei Lunchevici i Ministerstwem 
Kultury, Oświaty i Badań Naukowych RM.

Pierwsze konkursy zorganizowaliśmy w listo-
padzie 2013 r., z roku na rok brało w nich udział 
coraz więcej uczestników, w tym wielu mających 
polskie korzenie – zarówno w roku ubiegłym, jak 
i obecnie, w konkursie dla młodych pianistów  
w dwóch etapach eliminacji grało kilkudziesięciu 
młodych muzyków, podczas gdy w konkursie pla-
stycznym wzięło udział ponad 200 osób: artystów 
malarzy (w tym malarzy na szkle, jedwabiu i batiku),  
a także rzeźbiarzy, twórców tkanin artystycznych, 
ceramiki artystycznej i dzieł wykonanych rozmaity-
mi technikami metaloplastycznymi. Można więc 
powiedzieć, że oba konkursy zapisały się trwale 
w pejzażu kulturalnym Kiszyniowa, a nawet, ze 
względu na udział uczestników z innych mołdaw-
skich miast i miejscowości, że zyskały one istotne 
miejsce na mapie ważnych wydarzeń kulturalnych 
w Republice Mołdawii.

W roku 2017 do ostatniego etapu elimina-
cji zostało zakwalifikowanych ponad 130 prac 
plastycznych, a do finałowych przesłuchań –  
18 pianistów. W konkursie plastycznym jury przyzna-
ło nagrody w czterech kategoriach: malarstwo, 
grafika, sztuki dekoracyjne oraz rzeźba, w konkursie 
pianistycznym – w trzech kategoriach wiekowych, 
dzieci młodszych (klasy I-III)) dzieci starszych  
(12-16 lat) i młodzieży (klasy VIII-XII), oraz wiele 
wyróżnień, m. in. za najlepiej wykonany utwór 
polskiego kompozytora (brawurowe wykonanie 
etiudy op. 10 nr 12 Fryderyka Chopina).

Co ważne, oba konkursy są corocznie obszer-
nie relacjonowane w mołdawskich mediach.  
W roku 2015 w zamknięciu wystawy pokonkurso-
wej w rezydencji Ambasadora RP wzięła udział 
Pani Minister Kultury, Oświaty i Badań Naukowych 
Republiki Mołdawii Monika Babuc, w roku 2016 – 
ambasadorowie UE i wielu cenionych artystów 
mołdawskich.

Ambasador Bartłomiej Zdaniuk wyraził nadzie-
ję, że dla uczestników obu konkursów, zarówno 
biorącej w nich udział młodzieży ze szkół arty-
stycznych z Mołdawii, jak i dla nas, ciekawej ich 
dokonań publiczności, zmagania konkursowe 
pozostaną w pamięci jako piękne, niezapomniane 
przeżycie i jednocześnie wyraz prawdziwej moł-
dawsko-polskiej przyjaźni.

Anna Stankiewicz, referent ds. polonijnych Ambasady RP
źródło: kiszyniow.msz.gov.pl

Na patronów konkursów nieprzypadkowo 
wybrano dwie wybitne postacie polskie-

go świata kulturalnego, cieszących się sławą  
i podziwianych w całym świecie prawdziwych 
ambasadorów polskiej kultury: 
JAN MATEJKO, artysta-malarz, profesor Szkoły 
Sztuk Pięknych w Krakowie, honorowy członek 
Akademii Paryskiej, Berlińskiej, Praskiej i Wiedeń-
skiej, a także Akademii Rafaelowskiej w Urbino, 
powszechnie podziwiany i nagradzany w całej 
Europie mistrz malarstwa historycznego, znany 
opiekun młodych malarzy, patriota i filantrop.
IGNACY JAN PADEREWSKI, sławny polski 
kompozytor, niezrównany pianista nazywa-
ny w świecie wirtuozem klawiatury, polityk  
i dyplomata, premier i minister spraw zagra-
nicznych odrodzonej po I wojnie światowej – 
również dzięki jego osobistym zasługom – 
Rzeczypospolitej.
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W  historii Polski XX wieku 
nie ma postaci bardziej 

znanej niż marszałek Józef Piłsud-
ski (1867-1935). Słynny dowódca 
stał się symbolem odzyskania 
przez Polskę niepodległości w 
1918 roku. W 2017 roku 5 grud-
nia przypada 150. rocznica 
jego urodzin. Z tej okazji polski 
sejm ogłosił obecny rok Rokiem 
Józefa Piłsudskiego. Dlatego w 
Bielcach Święto Niepodległo-
ści obchodzono, podkreślając 
zasługi Komendanta.

11 listopada i 12 listopada 
2017 roku uczniowie z Domu 
Polskiego przygotowali w tych 
dniach przedstawienie pt. „Mar-
szałek” oraz uczestniczyli we 
Mszy Świętej, gdzie w tradycyj-
nych, ludowych strojach śpiewali 
Psalmy i składali dary.

Zespół „Jaskółki” pod kie-
rownictwem Pani Malwiny Russu 

zaśpiewał patriotyczne pie-
śni „Wojenko, wojenko”, „Pie-
chotę”. Nie mogło zabraknąć 
słynnej, chwytającej za serca 
„Brygady”, gdy rozległy się 
słowa „My pierwsza brygada, 
strzelecka gromada / Na stos 
rzuciliśmy nasz życia los, / Na stos, 
na stos!”, wszystkich opanowało 
wzruszenie.

Młodzież upamiętniła Święto 
Niepodległości, recytując pol-
ską poezją. Deklamowała frag-
menty „Pana Tadeusza” Adama 
Mickiewicza oraz inne, patrio-
tyczne utwory m. in. „Ojczy-
znę” M. Konopnickiej. Ucznio-
wie pokazali też sceny z życia 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
począwszy od lat dziecięcych, 
poprzez lata młodzieńcze, 
wreszcie wiek dojrzały, walkę 
o niepodległość, utworzenie 
Legionów. Ciekawostkę stanowi-

ły niektóre fakty z życia słynnego 
Komendanta, młodzież pokaza-
ła m. in. zamach na cara Alek-
sandra  III, gdzie bracia Bronisław  
i Józef mówili o tajnej przesył-
ce, następnie zesłanie, historię 
syberyjskiej miłości z Leonardą 
Lewandowską. Na zakończenie 
przedstawienia Michał Pagula 
przeczytał fragment przemó-
wienia Komendanta: „Wybiła 
godzina! Polska przestała być 
niewolnicą, sama chce budo-
wać swoją przyszłość, rzucając 
na szalę wypadków własną 
siłę orężną. Kadry armii polskiej 
wkroczyły na ziemie Królestwa 
Polskiego, Zajmują ją w imie-
niu władzy naczelnej Rządu 
Narodowego”. 

Joanna Bartków, 
nauczycielka skierowana do pracy 

za granicą przez ORPEG
Bielce – Grigorówka

AKTUALNOŚCI 

 Bielce, północna Mołdawia

Z okazji 99. rocznicy odzy-
skania przez Polskę nie-

podległości, w Komracie odbył 
się uroczysty koncert. Dzieci  
i młodzież recytowali wiersze, 
śpiewali pieśni patriotyczne  
i podjęli próbę zobrazowania 
w skrócie sytuacji politycznej 
kraju, jaka miała miejsce przed 

odzyskaniem przez Polskę nie-
podległości. Chcieli przekazać 
ducha narodu polskiego, który 
w czasie 123 lat niewoli, wciąż 
wychodził z inicjatywą walki za 
ojczyznę. Przede wszystkim była 
to niezwykła lekcja patrioty-
zmu – „Cieszmy się, że o wojnie 
i krwawej historii uczymy się 

tylko z książek, ale i o tym nie 
zapominajmy, bo właśnie dzięki 
bohaterom, którzy oddali za nas 
życie, możemy żyć w wolnym 
kraju” – takie przesłanie nieśli 
mali artyści.

Anna Cerazy, 
nauczycielka skierowana do pracy 

za granicą przez ORPEG, Komrat

 Komrat, Terytorium Autonomiczne Gagauzji

AKTUALNOŚCI

Obchody Święta Niepodległości

11 listopada w Narodowe 
Święto Niepodległości 

Polacy upamiętniają odzyska-
nie wolności w roku 1918, po 123 
latach zaborów. O święcie tym 
pamiętają także Polacy miesz-
kający na stałe za granicą. 

Również w tym roku zarówno 
polska misja dyplomatyczna, 
jak i mołdawska Polonia upa-
miętnili ten dzień spotkaniami, 
składaniem kwiatów, uroczystą 
mszą oraz występami.

W Biurze Stosunków Między-
etnicznych w związku z przypa-
dającą w tym roku 99. rocznicą 
odzyskania niepodległości,  
w piątek 17  listopada, odbyła 
się impreza zorganizowana 

przez Stowarzyszenie „Polska 
Wiosna w Mołdawii”.

Uroczystość uświetnili swą 
obecnością znakomici goście:  
Ambasador Nadzwyczajny i Peł- 
nomocny Rzeczypospolitej 
Polskiej w Republice Mołdawii 
Bartłomiej Zdaniuk, III Sekretarz 
Konsul Paweł Niedźwiedzki oraz 
Attaché Obrony kmdr Rado-
sław Malicki wraz z Małżonką.

Zgromadzeni goście po 
powitaniu i odśpiewaniu hym-
nów Mołdawii i Polski obejrzeli 
przygotowaną przez uczących 
się języka polskiego uczniów 
z Liceum im. Mikołaja Gogola 
oraz Liceum im. Michaiła Kociu-
bińskiego inscenizację słowno-

-muzyczną poświęconą histo-
rycznym wydarzeniom, które 
doprowadziły do ustanowienia 
tego tak ważnego święta.

Na zakończenie głos zabrał 
Pan Ambasador, podkreśla-
jąc w swoim wystąpieniu to, 
iż wolność i niepodległość nie 
są dane raz na zawsze, że trze-
ba o te wartości dbać i o nie 
zabiegać, a naród polski miał 
szansę się o tym przekonać nie 
jeden raz. 

Teresa Biała, 
nauczycielka skierowana  

do pracy przez ORPEG
Kiszyniów

 Kiszyniów, stolica Mołdawii

POLONIJNA KRONIKA 2017
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Narodowe Święto Niepod-
ległości – polskie święto, 

obchodzone co roku 11 listopa-
da przypomina nam, że wolność 
raz zdobyta i niepodległość 
raz osiągnięta nie jest czymś 
trwałym, tylko czymś danym, co 
trzeba pielęgnować.

Z okazji uczczenia 99. rocz-
nicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę w Słoboda-Rasz-
kowskim Oddziale Towarzystwa 
Polskiej Kultury „Jasna Góra” 
odbyło się spotkanie, na którym 
oprócz mieszkańców wioski byli 
obecni goście z Polski.

Dzieci uczące się języka 
polskiego przygotowały scen-
kę, przypominającą o daw-
nych czasach, kiedy na tej 
ziemi powstała polska wieś 
Słoboda-Raszków.

Przekazywane treści były 
przeplatane patriotycznymi 
pieśniami w wykonaniu zespołu 
„Słobodzianki”, wśród nich m. in. 

„Rozkwitały pąki białych róż” 
czy „My, Pierwsza Brygada”. 

Wystąpili również artyści 
rzeszowskiego zespołu „Jazz 
Room”. W czasie imprezy „Sło-
bodzianki” i goście zaśpiewali 
razem polskie piosenki ludowe. 
Ta spontaniczna interpretacja  

zainspirowała uczestników kon-
certu, którzy żywiołowo włączyli 
się do wspólnego śpiewania.

Antonina Pietrasz, 
nauczycielka języka polskiego, 

Słoboda-Raszków

z repertuaru współczesnych 
twórców („Pod papugami”). 
Spotkanie przebiegło w nie-
zwykle serdecznej atmosferze, 
a po części oficjalnej odbyła 
się dalsza już nieoficjalna jego 
część, inaugurująca powsta-
nie Centrum Kultury Polskiej  
w Tyraspolu. 

Z inicjatywy Natalii Siniaw-
skiej udało się zorganizować 

n iewie lk ie  pomieszczen ie  
w centrum miasta z przeznacze-
niem na funkcjonowanie w nim 
ośrodka kultury dla miejscowej 
Polonii. Inicjatywa szczególnie 
ważna i w pełni jej zasługę 
należy przypisać Pani Prezes. 
Trzeba nadmienić, że w nad-
dniestrzańskim Raszkowie od 
kilku lat działa już – również  
z inicjatywy Natalii Siniawskiej – 

Dom Polski „Wołodyjowski”, do 
którego chętnie przyjeżdżają 
goście z Polski, urzeczeni pięk-
nem okolicy i śladami naszej 
przeszłości, rozsławionymi przez 
Henryka Sienkiewicza.

Henryk Przywrzej
nauczyciel skierowany  
do pracy przez ORPEG

Tyraspol – Raszków

 Słoboda-Raszków, Naddniestrze

W dniu 18 listopada 2017 r. 
Stowarzyszenie Polaków 

„Polonia” w Rybnicy zorgani-
zowało obchody 99. rocznicy 
odzyskania przez Polskę nie-
podległości. W znakomicie 
przygotowanym programie oko-
licznościowym, przybliżającym 
wydarzenia sprzed 99 lat oraz 
współczesną Polskę, wystąpiły 

dzieci i młodzież miasta i rejonu 
(ze szczególnym zaangażowa-
niem swoje kwestie recytowali 
najmłodsi uczestnicy). Zwracała 
uwagę starannie przygotowana 
scenografia, której głównym 
elementem były wielkie lite-
ry tworzące słowo „Polska”.  
W swoim wystąpieniu pre-
zes Vitalii Vasiliev przedstawił 

dotychczasowy dorobek Stowa-
rzyszenia – w tym zakończoną  
w roku bieżącym adaptację sali 
do nauki języka polskiego – oraz 
plany na przyszłość. Ambasadę 
RP w Kiszyniowie reprezentowali: 
Radca-Minister Jerzy Stankie-
wicz, I Sekretarz Teresa Rzoń-
ca i Referent ds. Polonii Anna 
Stankiewicz.

 Rybnica, Naddniestrze

AKTUALNOŚCI / OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
w

W  niedzielę 5 listopada 
w Tyraspolu odbyły 

się uroczystości inaugurujące 
100.  rocznicę odzyskania nie-
podległości przez Polskę. Towa-
rzystwo Polskiej Kultury „Jasna 
Góra” zainicjowało ów jubile-
uszowy rok obchodów naszej 
niepodległości. Spotkanie roz-
poczęła uroczysta msza św.  

w Kościele Parafialnym pw. św. 
Trójcy, którą celebrował ksiądz 
Piotr Kuszman, proboszcz parafii 
rzymskokatolickiej. W nabo-
żeństwie uczestniczyli zapro-
szeni goście: Radca-Minister 
Ambasady RP w Kiszyniowie 
Jerzy Stankiewicz oraz Anna 
Stankiewicz, Referent ds. Polonii. 
Stronę naddniestrzańską repre-
zentował Dyrektor Aleksander 
Chonicki. 

Gości powitała w imieniu 
tutejszego środowiska polskie-
go Natalia Siniawska, prezes 
Towarzystwa „Jasna Góra” 
oraz przybyły na tę uroczystość 
z Polski, z Przemyśla, wspierają-
cy działalność stowarzyszenia, 
jego wieloletni członek hono-
rowy, Marek Pantuła. 

Po nabożeństwie rozpoczę-
ła się część artystyczna spotka-
nia w tyraspolskim Domu Kultury 
i Rzemiosła. Zebranym gościom 

zaprezentowano krótki fi lm  
o dochodzeniu do niepodle-
głości przez Polskę i wydarze-
niach od czasu rozbiorów po 11 
listopada 1918 rok. Następnie 
zespół młodzieżowy, działający 
przy stowarzyszeniu, wykonał 
kilka tańców polskich (m.  in. 
wspania le odtańczonego 
kujawiaka). Zespół dziecięcy 
„Koraliki” przygotował na tę 
okoliczność również kilka ukła-
dów tanecznych. Zaproszeni 
goście ze Słobody-Raszków,  
a przede wszystkim zespół wokal-
ny „Słobodzianki”, zaprezento-
wali krótki program artystyczny, 
nagrodzony rzęsistymi brawami. 

Na koniec spotkania zapro-
szeni na tę okoliczność z Rze-
szowa muzycy z zespołu „Jazz 
Room” zaprezentowali kilka 
pieśni patriotycznych w nowej 
jazzowej aranżacji (m.  in „Szarą 
piechotę”) jak i kilka piosenek 

AKTUALNOŚCI 

 Tyraspol, Naddniestrze
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SŁAWNI LUDZIE RODEM Z BESARABII

Polscy matematycy znani 
są na całym świecie, ale, 
o dziwo, bardzo niewielu 
Polaków zdaje sobie z tego 
sprawę. 

Polski (a potem i ame-
rykański) matematyk Jerzy 
Spława-Neyman urodził się  
16 kwietnia 1894 roku w Ben-
derach, ówcześnie znajdują-
cych się na terytorium Impe-
rium Rosyjskiego. Ojciec, 
Czesław Neyman, hr. Spła-
wa, był uczestnikiem powsta-
nia styczniowego 1863 roku, 
zesłańcem na Syberię, któ-
remu potem pozwolono 
przeprowadzić się na ziemię 
besarabską. Matka mate-
matyka, Kazimiera z domu 
Lutosławska, towarzyszyła 
mężowi na zesłaniu. Niedłu-
go po urodzeniu Jerzego, 
rodzina wyjechała do Sym-
feropola, a w roku 1906, po 
śmierci Czesława, do Char-
kowa. Tam też zdobył wyższe 
wykształcenie i rozpoczął 
działalność naukową. Ney-
man, wraz z małżonką, Olgą, 
zdołał wyjechać do kraju 
swoich przodków dopie-
ro w roku 1921, po wojnie 
polsko-sowieckiej. Zamiesz-
kał najpierw w Bydgoszczy,  
a potem w Warszawie. W 1924 
roku uzyskał stopień doktora. 

Neyman prowadził bada-
nia głównie z dziedziny sta-
tystyki, choć traktował je 
początkowo jedynie jako 
środek do zdobycia środków 
do życia. Naprawdę fascy-
nowały go zagadnienia 
związane z teorią miary Henri 

Lebesgue'a. Ostatecznie 
jednak związał swą działal-
ność z Egonem Pearsonem, 
angielskim statystykiem. 
Wspólnie zajęli się próbami 
przekształcenia statystyki  
w dyscyplinę matematyczną.

Sukcesy w pracy nauko-
wej nie szły w parze z udaną 
sytuacją materialną i spo-
łeczną Neymana. Uczony 
angażował się w życie poli-
tyczne Polski dwudziestolecia 
międzywojennego, jako czło-
nek Polskiego Związku Myśli 
Wolnej aktywnie występo-
wał przeciwko finansowaniu 
przez budżet państwa dzia-
łalności Kościoła Katolickie-
go. Poglądy Neymana utrud-

niały mu uzyskanie awansu 
zawodowego. W związku  
z tym w roku 1934 uczony 
zdecydował się na emigra-
cję – najpierw do Londy-
nu, a począwszy od 1937 – 
do Berkeley w Kalifornii, gdzie 
zaproponowano mu profe-
surę. Na Uniwerytecie kali-
fornijskim Neyman zorga-
nizował międzynarodowe 
Laboratorium Statystyczne, 
będące do dziś centrum sta-
tystyki teoretycznej. Instytu-
cja powołana przez Neyma-
na propagowała i wcielała  
w życie związki statystyki  
i matematyki z wieloma dzie-
dzinami nauki – od astrono-
mii po wirusologię. Ważną 

zasługą Neymana jest wpro-
wadzenie do matematyki 
opracowanego w Labora-
torium Statystycznym poję-
cia teorii ufności.

Po zakończeniu II Wojny 
Światowej Neyman wielo-
krotnie przyjeżdżał do Polski, 
konsultując lub wspomaga-
jąc liczne przedsięwzięcia 
polskich statystyków, między 
innymi z Głównego Urzędu 
Statystycznego.

Zmarł w roku 1981 w Oak- 
land, w Kalifornii.

Znaczenie pracy nauko-
wej Jerzego Spławy-Ney-
mana okazało się istotnym 
dla rozwoju wielu dziedzin 
nauki. Szerokie spektrum 
zainteresowań uczonego 
oraz jego dążenie do połą-
czenia i współpracy róż-
nych gałęzi nauki do dziś 
jest inspiracją dla adeptów 
matematyki, fizyki, mete-

orologii, astronomii, bio-
logii. Neyman to postać  
o skomplikowanej biogra-
fii, licznych osiągnięciach, 
kierująca się w życiu pasją 
naukową i entuzjazmem. Na 
pewno zasługuje na więcej, 
niż tylko wzmianka – tym 
bardziej tu, na ziemi moł-
dawskiej, gdzie przyszedł 
na świat. 

Sławomir Pietrzak

SŁAWNI LUDZIE RODEM Z BESARABII

Stypendium Rządu RP  
na studia  

w Kolegium Europejskim  
w roku akademickim 2018/2019 

dla posiadacza Karty Polaka
Kolegium Europejskie jest jedną 

z najbardziej prestiżowych instytucji 
edukacyjnych specjalizujących 
się w studiach podyplomowych  
z szeroko pojętej europeistyki. 
Nauka trwa 10 miesięcy, od wrze-
śnia do czerwca. Zajęcia prowa-
dzone są w języku angielskim i fran-
cuskim. Kandydaci mogą ubiegać 
się o miejsca na kierunkach:

– European Interdisciplina-
ry Studies – studia w kampusie  
w Natolinie;

– European Economic Studies, 
European Law, EU International 
Relations and Diplomacy oraz Euro-
pean Political and Governance 
Studies – studia w Belgii, w kampu-
sie uczelnianym w Brugii.

Termin składania aplikacji 
upływa 17 stycznia 2017 r. 

Zgłoszenia należy dokonać on-line, 
na stronie Kolegium Europejskiego 

www.coleurope.eu
Kandydaci powinni wybrać  
w formularzu aplikacji on-line  

komisję selekcyjną  
„Poland – Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych”.

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego 
ogłasza nabór do Programu Stypendialnego Rządu RP dla 
Młodych Naukowców na rok akademicki 2018/2019 dla 
kandydatów z: Europy Wschodniej, Rosji, krajów Azji Środkowej  
i Kaukazu. Stypendia będą przeznaczone na pobyt nauko-
wy na uczelniach polskich w okresie od września 2018 r. do 
czerwca 2019 r.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 1 marca 2018 r.  
Warunki i zakres stypendium są na stronie  

www.studium.uw.edu.pl 
Komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub przesłać 

pocztą (z dopiskiem na kopercie „Program Stypendialny dla 
Młodych Naukowców”) do właściwych terytorialnie placówek 
dyplomatycznych oraz przesłać do dnia 1 marca 2018 r. na 
adres stypendia.studium@uw.edu.pl

Kandydaci aplikujący do wzięcia udziału w Programie nie 
powinni mieć ukończonych 35 lat.

Studia Wschodnie w Uniwersytecie Warszawskim
(dla absolwentów pełnych studiów II stopnia) w roku 2018

Stypendia będą przeznaczone na odbycie 2-letnich, 
magisterskich „STUDIÓW WSCHODNICH UW” w okresie od 
1.X.2018 r. do 30.VI.2020 r. Studium gościło dotąd w latach 
2000-2017 łącznie ponad 350 stypendystów tego programu 
z ponad 25 krajów.

Warunki i zakres stypendium oraz wymagania stawiane  
kandydatom – na stronie www.studium.uw.edu.pl

Komplet wymaganych dokumentów należy nadesłać  
najpóźniej do 15 marca 2018 r. mailem na adres  

stypendia.studium@uw.edu.pl 

Zajęcia rozpoczną się 3 września 2018 r. od kursu adapta-
cyjnego do Studiów Wschodnich UW.

Kandydaci nie powinni mieć ukończonych 30 lat. 

Jerzy Spława-Neyman był laureatem wielu nagród za wybitny wkład w rozwój nauki. Słynny 
matematyk urodził się w besarabskim mieście Bendery w polskiej, katolickiej rodzinie.

Jerzy Spława-Neyman:
umysł bez granic
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WYDARZENIA

Jubileusz Ligi Polskich Kobiet
w Kiszyniowie 

JAK TO BYŁO NA POCZĄTKU?
Tamara Manoli: Liga Polskich 

Kobiet powstała w Kiszyniowie  
w latach 90. z błogosławieństwa 
ks. Aleksandra Suchana i przy 
wsparciu Biskupa Antoniego 
Coşa.

Bardzo nam pomogła Pani 
Wiesława Ross – Małżonka 
Ambasadora w Mołdawii Pana 
Wiktora Rossa. Wsparcia moral-
nego udzieliła nam wówczas 
Pani Anna Stankiewicz – Mał-
żonka Radcy-M inistra Pana 
Jerzego Stankiewicza.

Petrunelia Paireli: To był czas 
odrodzenia mniejszości narodo-
wych w Mołdawii i – jako inte-
gralnego składnika – społecznej 
roli kobiety.

Oczywiście, chciałyśmy 
zrobić jak najwięcej dla osób  
z polskimi korzeniami. Trzy kobie-
ty-aktywistki (żartowano o nas 
wtedy „trzy Polki z prawdziwymi 
polskimi nazwiskami: Manoli, 
Capcanari, Paireli) ruszyły do 
przodu, powołując stowarzysze-
nie, które oprócz zakładanych 
w statucie celów miało jeszcze 
jedno tajne zadanie – pogodzić 
skłóconych panów z innych 
polonijnych towarzystw. 

A tak na serio, Liga Pol-
skich Kobiet powstała z zamia-
rem odrodzenia tradycji kul-
turowych, poszerzenia wiedzy  
o historii i kulturze kraju ojczy-
stego oraz udzielania kobietom 
pomocy w adaptacji socjalnej. 

Nie ukrywam, że tworzyłyśmy 
zgrany zespół. Wspaniale pomy-

sły Tamary Manoli, wytrwałość  
i nacisk Neli Capcanari oraz 
moja codzienna praca jako 
organizatora i wykonawcy 
wszystkich naszych pomysłów, 
zaowocowały tym, że organi-
zacja zaczęła bardzo aktywnie 
działać i stała się popularna 
wśród polskich kobiet Kiszyniowa.

Tamara Manoli: Liga była 
przyjęta w grono organizacji 
kobiecych w Mołdawii. Wspól-
nie zdobywałyśmy doświadcze-
nia, pomagałyśmy najsłabszym. 
W tamtych latach spotykałyśmy 
w siedzibie Biura Stosunków 
Międzyetnicznych, gdzie opo-
wiadałyśmy o polskiej Wielka-
nocy i Bożym Narodzeniu oraz 
innych tradycjach i obyczajach. 
Kobiety dzieliły się poradami, jak 
przetrwać i wyżywić swoje rodzi-
ny, wymieniały się przepisami 
tanich i smacznych dań.

Po rozpadzie ZSRR świa-
domość narodowa obywateli 
Mołdawii wyraźnie wzrosła, 
organizacje etniczne i pozarzą-
dowe rosły jak grzyby po desz-
czu. To zjawisko było również 
przedmiotem zainteresowania 
władz Mołdawii. Często orga-
nizowano spotkania organizacji 
kobiecych, w tym Ligi Polskich 
Kobiet, z pierwszym prezyden-
tem Republiki Mołdawii Mirczą 
Sniegurem, a następnie – z pre-
zydentem Piotrem Łuczyńskim. 
O naszej organizacji pisano  
w gazetach, opowiadano przez 
radio i telewizję.

Społeczna organizacja „Liga 
Polskich Kobiet w Mołdawii” 
powstała pod koniec 1996 r. 
Zrzesza ponad 40 członków  
i wolontariuszy. Celem organiza-
cji jest zachowanie tożsamości, 
promocja kultury i tradycji Pol-
ski oraz polskiego dziedzictwa  
w Mołdawii.

Pierwszym prezesem Ligi Pol-
skich Kobiet była Tamara Manoli. 
Po dwóch latach zastąpiła ją 
Neli Capcanari. Od 2007 r. funk-
cję prezesa organizacji pełni 
Walerina Martin-Ţurcan.

Projekty realizowane przez 
Ligę Polskich Kobiet w ostatnich 
latach:
– „Śpiewacy operowi Tade-
usz i Zygmunt Zalewscy rodem  
z Bielc”, realizowany przy wspar-
ciu Instytutu Dziedzictwa Naro-
dowego Akademii Nauk RM;
– „Profesor Tadeusz Malinowski – 
wybitny mołdawski fizyk, który 
reaktywował działalność polo-
nijną w Mołdawii”, realizowany 
wspólnie z Narodowym Muzeum 
Historii Mołdawii (udostępnio-
no publiczności dokumenty  
z archiwum prywatnego T. Mali-
nowskiego);
– konkurs posterów „Sławni Pola-
cy Mołdawii”, przeprowadzony 
wśród studentów Państwowego 
Uniwersytetu Pedagogicznego 
im. I. Creangă w Kiszyniowie;
– monitoring finansowy projektu 
dot. wydania zbioru artykułów 
„Polacy w Mołdawii”;
– opracowanie trasy turystycznej 
„Polskie ślady w Kiszyniowie”, 
realizowano z własnych środków 
organizacji;
– patronat informacyjny nowej 
trasy turystycznej „Śladami Pola-
ków w Mołdawii”, opracowanej 
przez Mołdawskie Stowarzy-
szenie Przewodników, Pilotów 
Wycieczek i Tłumaczy w ramach 
Projektu Konkurencyjności USAID;
– wspólny z Polskim Towarzy-
stwem Medycznym w Kiszynio-
wie projekt „Polskie dziedzictwo  
w Mołdawii: Styrcza – Rediul 
Mare – Mîndîc – Cernoleuca”.

WYDARZENIA

Petrunelia Paireli: Jednym  
z najbardziej pamiętnych wyda-
rzeń z tych czasów jest piel-
grzymka do Częstochowy, która 
dla wielu z nas była pierwszym 
wyjazdem do Polski. Pielgrzymkę 
dofinansował Kongres Polonii 
Amerykańskiej z Los Angelos  
i parafia z Kęt (woj. Bielsko-Bia-
ła) przy wsparciu innych parafii 
z tego województwa oraz Jego 
Ekscelencji Biskupa Kiszyniow-
skiego Antoniego Coşa.

Owocna duchowo piel-
grzymka miała przedłużenie  
w kontaktach osobistych i wyjaz-
dach dzieci na wakacje do 
Bielsko-Białej, organizowanych 
przez Stowarzyszenie „Ignis” 
i jego prezesa ks. Ignacego 
Czadera. Parafia Najświętszego 
Serca Jezusa w Kętach zapro-
siła nas do siebie, organizując 
wycieczkę po mieście. Uczest-
niczyliśmy również w kursie pro-
rodzinnym w Instytucie Teolo-
gicznym Bielsko-Białej i ruchu 
„Spotkania małżeńskie”. 

Petrunelia Paireli: Z inicjaty-
wy Ligi Polskich Kobiet powstała 
pierwsza polska grupa w przed- 
szkolu nr 129 (dzielnica Ryszka-
nowka), gdzie wychowawczy-
nią była Pani Katarzyna Jaż- 

gunowicz. Później, po przepro-
wadzonym remoncie, przenie-
siono polską grupę do przed-
szkola w centrum Kiszyniowa. 
Do nauczania języka polskiego 
zaproszono nauczycielkę z Pol-
ski Panią Agnieszkę Danowską, 
a następnie z dziećmi pracowa-
ła Pani Elżbieta Rygała.

Tamara Manoli: Przedszkola-
ki z grupy „Krakowiaczki” brały 
udział w wielu wydarzeniach 
kulturalnych Polonii mołdaw-
skiej, również w spotkaniach  
z prezydentami RP (w roku 2003 
i 2012). Latem dzieci miały moż-
liwość wyjechać do Polski, by 
odpocząć na obozach.

W tych czasach z inicjatywy 
Ligi Polskich Kobiet powstało 
dużo akcji, w których uczest-
niczyła Polonia kiszyniowska. 
Chętnie również uczestniczy-
l iśmy w przedsięwzięciach, 
organizowanych przez inne 
polonijne towarzystwa, na przy-
kład Festiwalu „Polska Wio-
sna w Mołdawii” czy sprzą-
taniu Polskiego Cmentarza. 
Nasze kobiety brały udział we 
wszystkich edycjach festiwa-
lu mniejszości narodowych  
w Kiszyniowie, w Bożonarodze-
niowych Targach organizowa-

Z okazji 20-lecia Ligi Polskich Kobiet jej założycielki posta-
nowiły podzielić się z czytelnikami wspomnieniami o tych 
czasach, kiedy zaczęła działać polska kobieca organizacja 
w Kiszyniowie.

 � Spotkanie w Biurze Stosunków Międzyetnicznych, lata 90. Pani Krystyna Czupryniak (w centrum) opowiada o polskiej Wielkanocy

nych przez małżonki Amba-
sadorów akredytowanych  
w Mołdawii oraz w licznych 
koncertach i wystawach, pre-
zentując dania kuchni polskiej 
oraz rękodzieło. A nasze dzieci, 
patrząc na swoje mamy, anga-
żowały się do przygotowania 
własnych wystaw rysunkowych, 
związanych z polskimi święta-
mi religijnymi i państwowymi: 
Dniem Niepodległości, Świę-
tem Konstytucji 3 Maja, Wigilią 
Bożego Narodzenia i in. Zawsze 
wspólnie z dziećmi obchodzimy 
wszystkie święta, wpajając w nie 
polską tradycję i kulturę. 

Petrunel ia Pairel i :  Dziś , 
przypominając sobie początki 
naszej działalności, nie możemy 
być obojętni wobec tego, w co 
włożyliśmy kawałek serca...  

Zdjęcia z archiwum 
Ligi Polskich Kobiet 



Ten piękny jubileusz 
był dobrą okazją 
do złożenia przez 
gospodarzy gratulacji 
wszystkim członkom Ligi 
Polskich Kobiet, jak również 
dobrym momentem 
dla wygłoszenia słów 
wdzięczności i uznania 
za dwudziestoletnią współpracę
na rzecz podtrzymywania 
kultury i tradycji polskiej w Mołdawii. 

TO JUŻ 20 LAT! LIGA POLSKICH KOBIET 
Galeria z imprez: 

lata 1997 – 2017
Jubileuszowe spotkanie organizacji Na
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Kiszyniowskie „Krakowiaczki”

Festiwale, koncerty, spotkania... 

Zdjęcia: Lew Bondarenko Zdjęcia z archiwum Ligi Polskich Kobiet

Prezes Ligi Polskich Kobiet  
Walerina Martin-Țurcan

Goście honorowi: Ambasador RP Bartłomiej Zdaniuk 
i Kierownik Wydziału Konsularnego Radca-Minister  
Janusz Dawidowicz z Małżonką 

Pierwsza Pani Prezes Ligi 
Polskich Kobiet Tamara Manoli

Członek Zarządu  
Petrunelia Paireli

Działaczki Ligi Polskich Kobiet: 
Natalia Tobuico i Tamara Ababii Natalia Mielnik  

z prezentem–karykaturą

Członkowie Ligi Polskich Kobiet i sympatycy organizacji 

Muzyczny prezent artystów Teatru Etnografii i Folkloru  
im. Iona Creangă

Organizacja społeczna z okazji 
20-letniego jubileuszu została 
uhonorowana Dyplomem Uznania Biura 
Stosunków Międzyetnicznych.

Imprezę uświetnili artyści Teatru Etnografii 
i Folkloru im. Iona Creangă oraz 
śpiewaczka operowa, zasłużona artystka 
Mołdawii, Lilia Szołomiej.

W imieniu wszystkich członkiń organizacji 
Pani Prezes podziękowała  
Ambasadzie RP w Mołdawii, dzięki 
pomocy której udało się zrealizować 
wiele najambitniejszych projektów.

Przedstawicielka Biura Stosunków 
Międzyetnicznych Ludmiła Burlaca

Liga Polskich Kobiet uczestniczy-
ła w stworzeniu polskiej grupy  

w Przedszkolu Nr 23 oraz sprawo-
wała nad nią kuratelę. W roku 
2001 dzieci z polskiej grupy uczest-
niczyły w I Festiwalu „Polska Wio-
sna w Mołdawii”, wtedy też nasze 
Panie wpadły na pomysł, by 
własnoręcznie uszyć maluchom 
polskie stroje ludowe. Poprosi-
łyśmy polski konsulat o pomoc  
w pozyskaniu wzorów takiej odzie-
ży. Nasz pomysł został zrealizowa-
ny z pomocą ówczesnego kon-
sula, Jacka Doliwy, który zakupił 
oryginalne krakowskie kostiumy 
dla chłopca i dziewczynki.

Zostało już mało czasu do 
drugiej edycji festiwalu, trzeba 
było się spieszyć, praca zawrzała. 

Wybrałyśmy tkaniny, nasz krawiec 
Igor Capcanari (woluntariusz 
Ligi Polskich Kobiet) wykonał 
wykroje, uszył stroje, a potem 
przekazał je nam do ozdobienia. 
Pracowałyśmy wieczorami: Nela 
Capcanari, Olesia Zameneagră, 
Eugenia Turcina oraz Agnieszka 
Danowska – przedszkolanka pol-
skiej grupy. Trzy dni naszywałyśmy 
koraliki i błyszczące aplikacje na 
aksamitne kamizelki krakowskich 
kostiumów. Śpiewałyśmy przy tym  
i rozmawiałyśmy, więc czas mijał 
nam szybko. Stroje wyszły piękne, 
trudno było je odróżnić od orygi-
nałów.

Gdy dzieci występowały na 
II festiwalu polonijnym, było nam 
bardzo przyjemnie oglądać re-

zultaty naszej pracy. Uszyte przez 
nas stroje dodały prawdziwego 
ludowego kolorytu występom  
i wywarły ogromny efekt wycho-
wawczy.

Eugenia Turkina,  
Olesia Zameneagră

Ja i mój brat uczęszczaliśmy 
do polskiej grupy Przedszkola 

Nr  23. Nasza wychowawczyni 
Pani Elżbieta Rygała uczyła nas 
wierszyków i piosenek w języ-
ku polskim, opowiadała nam  
o polskich tradycjach. Kiedy 
zaczęłam uczyć się w Liceum 
im. M. Gogola, już mówiłam  
w języku polskim. Jestem bardzo 
wdzięczna Pani Elżbiecie!

Margarita Ababii 
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Władysław Turkin, 
Kiszyniów: 

Wraz z mamą bra-
łem udział w wielu im-
prezach organizowa-
nych przez Ligę Polskich 
Kobiet. Pomogło mi to 
lepiej poznać polską kulturę. 
Od dzieciństwa zajmuję się malarstwem, moje 
obrazy były wystawiane podczas kolejnych edycji 
festiwalu „Polska Wiosna w Mołdawii”. Zakończy-
łem koledż plastyczny im. А. Plămădeală i wciąż 
zajmuję się sztuką. Na jubileusz ligi Polskich Kobiet 
przygotowałem serię karykatur najaktywniejszych 
działaczek tej organizacji, uznawszy, że będzie 
interesująco, jeśli pokażę dobrych znajomych  
w takiej postaci. 

Ksenia Harciuc, 
Warszawa: 

Mam przyjemność 
złożyć Lidze Polskich Ko-
biet życzenia z okazji  
20. rocznicy! Wiele z po-

lonijnych stowarzyszeń  
w Mołdawii, niestety, już nie 

istnieje, natomiast naszej organi-
zacji udało się przetrwać i aktywnie działać przez 
jedną piątą stulecia. Dzięki Lidze Polskich Kobiet 
udało mi się zrealizować wiele planów: dostałam 
Kartę Polaka, uczestniczyłam w międzynarodo-
wym programie staży parlamentarnych w Sejmie 
RP, gdzie zdobyłam jedne z najcenniejszych  
w życiu doświadczeń. Życzę Lidze Polskich Kobiet 
nowych osiągnięć i sukcesów! 

WYDARZENIA / JUBILEUSZ LIGI POLSKICH KOBIET W KISZYNIOWIE

Przekazywanie tradycji kolejnym pokoleniom

w

Zaangażowanie rodzinne

Choć Liga Polskich Kobiet jest w zasadzie żeńska, mężo-
wie, synowie i bracia biorą udział w działalności organizacji 
jako wolontariusze. Przykład takiej rodziny to Tabujko-Slion-
kinowie: dziadek Wiktor Slionkin, jego córka, Natalia, zięć – 
Andrej Tabuico i wnuki – Aleksandra, Matwej i Danil. Natalia 
i Andrej przeszli do naszej organizacji ze Związku Polskiej 
Młodzieży, mając już spore doświadczenie w działalności 
polonijnej. Zaszczepiają oni swoim dzieciom umiłowanie 
polskiej tradycji i kultury. Z okazji jubileuszu 20-lecia Andrej 
Tabuico przygotował multimedialną prezentację na temat 
działalności Ligi Polskich Kobiet.

JAK TO JEST?

Karykatury 
działaczek 
Ligi Polskich 
Kobiet 
autorstwa 
Władysława 
Turkina

 � Andrej i Natalia Tabuico-Slionkina z dziećmi

AKTUALNOŚCI

Polskie groby 
posprzątane

29 października 2017 roku 
członkowie Stowarzyszenia 
„Polska Wiosna w Mołdawii” 
porządkowali groby Polskiego 
Cmentarza w Kiszyniowie – 
czyścili pomniki, wynosili liście, 
usuwali chore krzewy. Służby 
komunalne zabezpieczyły 
transport do zbierania śmieci. 

Akc ja  mob i l i zu je  też 
uczniów polskich klas Liceum 
im. M.  Gogola do wspólnej 
pracy, do dbania o tych, którzy 
odeszli, o ich wieczne miejsce 
spoczynku, a najważniejsze – 
do zachowania pamięci o swo- 
ich przodkach. (ob)

 � Wspólne uczczenie pamięci spoczywających na Polskim Cmentarzu 
w Kiszyniowie naszych Rodaków

W hołdzie  
Polakom zmarłym  

i pochowanym 
na mołdawskiej ziemi

W sobotę 4 listopada na 
Polskim Cmentarzu przy ul. Va- 
lea Trandafirilor 11 została 
odprawiona Msza święta za 
zmarłych oraz procesja. W uro- 
czystościach wziął udział  
JE Biskup Kiszyniowa Anton 
Coşa. Obecni byli przedstawi-
ciele Ambasady RP na czele  
z Ambasadorem RP Bartłomie-
jem Zdaniukiem oraz Polonia 
kiszyniowska.

Po uroczystościach na 
Cmentarzu Polskim oddano 
hołd Polakom pochowanym 
na Cmentarzu Ormiańskim przy 
ul. Mateevici. (mh)

1 listopada obchodzony jest jako Dzień Wszystkich Świętych. Właśnie 
wtedy szczególnie pamiętamy i wspominamy naszych bliskich zmarłych  
z rodziny i przyjaciół. Niezależnie od tego jakiego wyznania jest każdy  
z nas, w pierwsze dni listopada z wielką chęcią odwiedzamy cmentarze, 
miejsca śmierci osób, które były bardzo bliskie naszemu sercu.

 � Wolontariusze organizacji „Polska Wiosna w Mołdawii” porządkują polskie groby
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W przeciwieństwie do Leopolda Szeydewand-
ta, w pejzażu dziewiętnastowiecznego Kiszynio-
wa osobistości znaczącej, prawie nic nie wiemy  
o jego rówieśniku, lekarzu dywizyjnym Bronisławie 
Klimontowiczu. Skąd pochodził, jak znalazł się 
w Kiszyniowie, kogo pozostawił, kto go opłaki-
wał, kto wystawił mu pomnik… Czy tak jak wielu 
młodszych synów z polskich rodzin szlacheckich 
wybrał karierę lekarza w armii carskiej, ponieważ 
studia medyczne odbywać było można na koszt 
skarbu rosyjskiego, nie obciążając tym wydatkiem 
rodziny, czy kierowały nim inne motywy, tego 
zapewne się nie dowiemy. Czy na koszt skarbu 
studiował medycynę w wileńskiej Akademii Medy-
ko-Chirurgicznej, czy sławnej Cesarskiej Akademii 
Medyko-Chirurgicznej w Petersburgu (w 1881 r. 
przemianowanej na Cesarską Wojskową Aka-
demię), a może w Imperatorskim Uniwersytecie 
Kijowskim? Te bezpłatne w naszym rozumieniu 
studia medyczne należało odpracować, co 
wymagało skierowania na służbę w wyznaczonym 
miejscu i odpracowania kosztów nauki przez sześć 
lat w przypadku poddanych rosyjskich, a dziesięć 
lat w przypadku cudzoziemców. Po tym czasie 
lekarz mógł podjąć prywatną praktykę, często 
już z własnej woli pozostając w miejscu swego 
wcześniejszego przymusowego oddelegowania. 
W przypadku stacjonowania w Kiszyniowie dr. Kli-
montowicza zaszły zapewne jeszcze dodatkowe 
okoliczności związane z jego udziałem w Powstaniu 
Styczniowym. W zbiorach Głównej Biblioteki Lekar-
skiej w Warszawie zachowały się dwie wzmianki 
na ten temat w artykule Zygmunta Klukowskie-
go „Lekarze-zesłańcy po Powstaniu 1863 roku”  
i w opracowanej przez Ludwika Zembrzuskiego 
„Złotej Księdze Korpusu Sanitarnego Polskiego 1797-
1918”: z obu wynika, że dr Klimontowicz „z Litwy” 
„skazany był na osiedlenie w głąb Rosji” (dziękuję 
Panu Tomaszowi Igielskiemu z GBL za udostępnienie 
tej informacji). A wiec, podobnie jak znajdujący się  
w oryginalnych imperialnych spisach powstańców 
zesłanych na syberyjską katorgę Klimontowiczowie 
herbu Gryf z powiatu lidzkiego (wywodzący się  
z dwóch gniazd rodzinnych, majątków w Lebiodce 
i Lebiodzie Wielkiej położonych w zbuntowanej 
parafii wawiórskiej), Bolesław, Antoni Tomasz, Wła-
dysław oraz Władysław Ludwik, i śp. Bronisław był 
czynnie zaangażowany w walki przeciw carskim 
ciemiężcom, może był rodzonym bratem jednego 
ze wspomnianych „buntowszczików”, a na pewno 
ich bliskim krewnym. Prawdopodobnie po latach 
zesłania na katorgę, ze względu na odebrane 
wykształcenie i przydatność dla carskiej armii, 
karę mu złagodzono, lecz bez prawa powrotu do 
krewnych, na rodzinną Litwę. 

W poniedziałek 20 listopada br. na Cmentarzu 
Polskim w Kiszyniowie przy ul. Valea Trandafirilor 
11 (d. Azowskiej 11) – a wcześniej tego dnia  
w siedzibie Combinatul Servicii Funerare, instytucji 
z ramienia merostwa zarządzającej wszystkimi 
kiszyniowskimi cmentarzami – odbyło się uroczy-
ste zakończenie prac konserwatorskich w sezo-
nie 2017, podjętych z inicjatywy Ambasady RP,  
a sfinansowanych ze środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego RP i Fundacji „Pomoc 
Polakom na Wschodzie”. Renowacji poddano 
nagrobki lekarza dywizyjnego Bronisława Klimon-
towicza, zmarłego w 1893 r., i architekta Leopolda 
Szeydewandta, zmarłego w 1894 r. 

Pod nadzorem konserwatorskim prof. Janu-
sza Smazy eksperci MKiDN, dyplomowani kon-
serwatorzy Radosław i Rafał Tusznio, specjaliści  
w dziedzinie restauracji rzeźby kamiennej i ele-
mentów architektury, rozpoczęli konserwację 
obu nagrobnych pomników od prac porząd-
kowych, usunęli narosłą przez lata roślinność  
i odsłonili podmurówki obu nagrobków. W przy-
padku nagrobka Bronisława Klimontowicza 
(1827?-1893), konserwatorzy wykonali nowy fun-
dament, wypoziomowali cztery części wapien-
nej podstawy, wypełnili szczeliny w pierwotnej 
bryle, możliwie jak najwierniej uzupełniając skałę 
magmową, z której została ona uformowana. 
Umieszczony kiedyś na zwieńczeniu cokołu krzyż, 
zapewne granitowy, który nie przetrwał do cza-
sów współczesnych, został odtworzony z prętów 
z włókna szklanego, z zachowaniem proporcji  
i kształtu właściwych dla stawianych pod koniec 
XIX wieku podobnych pomników. Na mogile 
Leopolda Szeydewandta (1829-1894), w formie 
stylizowanej skały ze stojącym na niej pniem 
drzewa z uwidocznionymi sękami i gałęziami 
pokrytymi liśćmi, również nie zachował się wień-
czący ją pierwotnie krzyż – został on odtworzony 
w białym marmurze na podstawie dokonanej 
przez konserwatorów analizy porównawczej  
z zachowaniem ciągłości formy i wskazówkami, 
jakie podsuwał restaurowany obiekt. 

W przeciwieństwie do surowej, ascetycznej 
w formie mogiły Bronisława Klimontowicza,  
w pełen prostoty sposób odwołującej się do 
majestatu śmierci, nagrobek Leopolda Szey-
dewandta zwraca uwagę złożoną symboliką 
kompozycji: odciętej gałęzi, bogatej w liście, 
lecz i pełnej sęków – gałęzi symbolizującej los 
człowieczy, radości i trudy życia zakończonego 
śmiercią – przeciwstawiona jest kotwica, symbol 
zmartwychwstania Chrystusa i niezachwianej 
wiary w życie wieczne. Oba te elementy umiesz-
czone są pod wyrzeźbionym w marmurze zwojem 
papieru z wyrytą inskrypcją – śmierć i wieczność 
stają się naturalnym swoim dopełnieniem, łącząc 
się w pełną swoistej harmonii całość. 

Odnowione na obu nagrobkach napisy – co 
ważne, w języku polskim, co świadczy o patrio-
tyzmie i poczuciu tożsamości narodowej – przy-
wołują pamięć o leżących pod nimi zmarłych. 
O architekcie Leopoldzie Szeydewandcie wiemy 
stosunkowo dużo, w II połowie XIX wieku razem 
z Alexandru Bernardazzim, czołowym budowni-
czym tego okresu, był twórcą wielu budynków 
użyteczności publicznej i okazałych kamienic 
prywatnych w rozwijającym się wówczas bar-
dzo prężnie pod egidą ówczesnego burmistrza 
Karla Schulza (notabene syna Polki, jej najbliżsi 
krewni, rodzina, Tysskich, również pochowani 
są na Cmentarzu przy ulicy Valea Trandafirilor) 
Kiszyniowie, który po wojnie krymskiej z niewiel-
kiego miasta gubernialnego przekształcał się 
w imponujący jak na te czasy organizm miejski. 
Leopold był człowiekiem majętnym i ustosunko-
wanym – nie dziwi więc jego starannie wykona-
ny z białego marmuru i niewątpliwie kosztowny 
pomnik nagrobny – budowniczym, który trwale 
zapisał się w historii miasta, również dzięki konty-
nuującym jego dzieło uczniom i ich następcom, 
także odwołującym się do myśli i spuścizny 
mistrza, m. in. kolejnemu architektowi polskiego 
pochodzenia Walentemu Wojciechowskiemu 
(1909-1977), spoczywającemu niedaleko na 
Polskim Cmentarzu. 

 � Prof. Janusz Smaza  
i Radca-Minister Jerzy Stankiewicz 
przy grobie śp. Bronisława Klimontowicza

 � Nagrobek śp. Leopolda Szeydewandta

Ratujemy zabytkowe polskie nagrobki, 
ślady wielowiekowej obecności  
Polaków w Mołdawii

POLSKIE ŚLADY W MOŁDAWII POLSKIE ŚLADY W MOŁDAWII

Uroczyste zakończenie kolejnego – trzeciego już – sezonu prac konserwatorskich  
na Cmentarzu Polskim w Kiszyniowie

w
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Może miejsce zesłania wiązało się z cyklicz-
nie powracającą w Besarabii w latach 70. I 80. 
XIX wieku epidemię cholery? Tego raczej się już 
nie dowiemy. Wyryty na nagrobku napis „lekarz 
dywizyjny” wskazuje tylko na pozostawanie 
dr.  Klimontowicza w służbie wojskowej, zapewne  
w jakiejś stacjonującej w Kiszyniowie lub okolicach 
dywizji, zapewne także nie z własnej woli, lecz 
raczej z przymusu, który powstańca styczniowego, 
uwolnionego z katorgi, lecz przecież cały czas 
podejrzewanego o nieprawomyślność („Point de 
rêveries, messieurs”, jak powiedział Polakom jesz-
cze przed Powstaniem Aleksander II) nakazywał 
utrzymywać pod wojskowym dozorem. Jedno 
natomiast jest pewne i o tym, myśląc o Bronisławie 
Klimontowiczu winniśmy pamiętać – był gorącym 
patriotą, który jako człowiek dojrzały, bo 36-letni, 
a więc nie młokos, walczył w Powstaniu Stycznio-
wym, a na cale życie zachował w sercu marzenie 
o wolnej Polsce… 

Choć jego motywacji raczej już nie poznamy, 
to jego wyrażona w ostatnim życzeniu i wykuta 
w kamieniu w nagrobnej inskrypcji prośba („prosi 
o Anioł Pański”), po polsku, w rosyjskojęzycznym 
wówczas gubernialnym Kiszyniowie, musi coś jed-
nak dla nas znaczyć, coś do nas woła, przekazuje 
najważniejsze przesłanie. Ja, Bronisław Klimonto-
wicz, jestem… byłem.. Polakiem…

W uroczystym zakończeniu tegorocznych 
prac na kiszyniowskim Cmentarzu Polskim wziął 
udział Ambasador RP w Kiszyniowie Bartłomiej 
Zdaniuk, wysłannicy Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego z Polski – ekspert MDKiN, 
prof. warszawskiej ASP Janusz Smaza oraz naczel-
nik Wydziału ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowe-
go za Granicą w Departamencie Dziedzictwa 
Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych Michał 
Michalski (bez których wiedzy, doświadczenia 
i wielkiego osobistego zaangażowania prace 
konserwatorskie na kiszyniowskim cmentarzu nie 
miałyby miejsca), przedstawiciele Merostwa Kiszy-
niowa na czele z Ludmiłą Boţan, dyrektor Combi-
natul Servicii Funerare, na każdym etapie życzliwie 
wspomagającą prowadzone przez stronę polską 
działania, a także dziennikarze reprezentujący 
mołdawskie media (m. in. Telewizja Państwowa 
Moldova 1, agencje Infotag i Moldpres, radio, 
gazety). Nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu 
o licznie zgromadzonej na Cmentarzu Polskim 
kiszyniowskiej Polonii, od lat dbającej o polskie 
mogiły i pamięć o Polakach spoczywających na 
gościnnej mołdawskiej ziemi. To dzięki ich opiece 
i wytrwałym działaniom, dokumentacji groma-
dzonej przez lata przez Pana Piotra Maksymiuka, 
pielęgnowaniu polskich mogił przez członków 
stowarzyszeń polonijnych, Stowarzyszenia „Polska 
Wiosna w Moldawii”, Ligi Polskich Kobiet, Polskie-

go Towarzystwa Medycznego, wiernych z parafii 
Opatrzności Bożej, dzięki m. in. Paniom Oksanie 
Bondarczuk, Katarzynie Jażgunowicz, Tamarze 
Manoli, Valerinie Martin-Ţurcan, Emilii Ţimbalari, 
Panu Genadiuszowi Topolnickiemu i wielu innym 
(także dzięki „Jutrzence”, zawsze przychylnej 
upamiętnianiu polskich tropów w Mołdawii), 
tyle polskich śladów przetrwało na historycznym 
Cmentarzu Polskim przy Valea Trandafirilor, dając 
świadectwo o wspólnym polsko-mołdawskim 
kulturowym dziedzictwie.

Cmentarz Katolicki w Kiszyniowie powstał 
na początku XIX wieku, chowani na nim byli 
Ormianie, Niemcy i Polacy, nazywany jest jednak 
powszechnie Polskim, rzadziej – Polsko-Ormiań-
skim. Początkowo zajmował większy obszar, po 
serii trzęsień ziemi z 1977 (marzec), 1986 (sierpień) 
i 1990 (maj) poważna jego część uległa dużym 
zniszczeniom, znajdujące się na niej groby, nie 
patrząc na ich wartość historyczną, wywieziono 
w nieznane miejsce, szczątki ludzkie i resztki mogił 
zrównano z ziemią, a na opustoszałym wskutek tej 
dewastacji terenie postawiono istniejące do dziś 
garaże. W tych okolicznościach tym ważniejsza 
stała się kwestia uratowania i zachowania pozo-
stających na tej nekropolii historycznych polskich 
mogił. Idea ta znalazła zrozumienie zarówno  
w Merostwie Kiszyniowa, jak i wspomnianej admi-
nistracji Cmentarza Polskiego. 

Przez trzy sezony prac konserwatorskich, 
dzięki wsparciu finansowemu MKiDN i Fundacji 
„Pomoc Polakom na Wschodzie” (ze środków 
Senatu RP) dokonano renowacji pięciu zabyt-
kowych polskich nagrobków: w roku 2015: śp. 
Zofii Łempickiej, nagrobek z 1894 r. i śp. Michała 
Trojanowskiego, nagrobek z 1885 r.; w roku 2016: 
śp. Ludwiki Siarczyńskiej, nagrobek z 1883 r.;  
a w roku 2017 wspomnianych wyżej śp. Bronisła-
wa Klimontowicza i śp. Leopolda Szeydewandta 
(nagrobki z ostatnich lat XIX wieku). 

W październiku br. dzięki wizji lokalnej dokona-
nej latem przez prof. Smazę (a także zeszłorocznej 
ekspertyzie krakowskich inżynierów-konstruktorów, 
ekspertów MKiDN) pod nadzorem profesora  
i z funduszy polskiej firmy Plastics Moldowa, dzięki 
wielkiemu zaangażowaniu jej dyrektorów, Pana 
Ireneusza Derka i Pana Sergiu Todericia nowy, 
tymczasowy lecz trwały dach przykrył ściany 
kaplicy Ohanowiczów, zabytku sepulkralnego 
dużej klasy z początku XX wieku. Zabezpieczona 
w ten sposób przed zagrożeniami, jakie niesie 
zimowa pogoda, kaplica przetrwa do przyszłego 

sezonu, kiedy – mamy nadzieję – będzie można 
rozpocząć początkowy etap jej kapitalnego 
remontu.

Należy dodać, że pierwszy rejestr zabytko-
wych polskich nagrobków sporządziła i opubliko-
wała w pracy zbiorowej „Analecta Catholica”, 
2005, t. 1 (rocznik wydawany przez diecezję 
kiszyniowską pod patronatem biskupa Kiszynio-
wa i całej Mołdawii Antona Coşy) historyk Nelea 
Saganowa, znawczyni problematyki udziału 
społeczności rzymskokatolickiej w życiu Besarabii.  
W tym samym tomie o historii kaplicy Ohanowi-
czów pisała historyk Eugenia Râbalco.

Nieco później ewidencji wybranych ze wzglę-
du na szczególne walory zabytkowe 76 polskich 
nagrobków – pod egidą i z funduszy MDKiN – 
dokonali (w latach 2005-2006) polscy specjaliści 
G. Ruszczyk i K. Nawrocki, a pierwszym poddanym 
renowacji nagrobkiem był wykonany ok. 1900 r. 
pomnik Anny Ohanowicz, pełen wdzięku anioł  
z białego marmuru. 

Wspominając wszystkie osoby, które przyczy-
niły się do rozpoczęcia i kontynuowania prac 
konserwatorskich na Cmentarzu Polskim przy  
ul. Valea Trandafirilor, nie sposób nie wspomnieć 
o zasługach kolejnych ambasadorów, w tym 
przede wszystkim Ambasadora Artura Michalskie-
go, którego długoletnie starania o przywrócenie 
właściwej rangi polskim zabytkom w Kiszyniowie 
uwieńczyła zawarta z merostwem w październiku 
2014 roku umowa „Memorandum of Understan-
ding between the Embassy of the Republic of 
Poland in the Republic of Moldova and the City 
Hall of Chisinau on cooperation in the field of pre-
serving Polish cultural heritage in Chisinau”, która 
otworzyła drogę do wszystkich podejmowanych 
obecnie i wspomnianych wyżej działań.

Anioł z białego marmuru na grobie Anny 
Ohanowicz… jak łatwo sobie wyobrazić, że nad 
mogiłami unosi się jego cichy szept, słowa płyną-
ce jak w wierszu Asnyka z 1868 roku: 

…Mistrzostwo śmierci i śmierci potęga / Białe-
go kwiatu utrwaliły białość.

Co życie w biegu niszczy i rozprzęga,/ To 
śmierć obleka w harmonijną całość…

Anna Stankiewicz
29 listopada 2017

Zdjęcia: Mirosław Horyn

POLSKIE ŚLADY W MOŁDAWII POLSKIE ŚLADY W MOŁDAWII

 � Przy nagrobku śp. Zofii Łempickiej – ten piękny obelisk z labradorytu został  
odnowiony jako jeden z pierwszych, przy znaczącej logistycznej pomocy administracji Cmentarza.  
Od lewej: Dyrektor miejskiej administracji Cmentarzy Ludmiła Boţan, konserwator prof. Janusz Smaza (ASP),  
Radca-Minister Jerzy Stankiewicz, Ambasador RP Bartłomiej Zdaniuk, przedstawiciel MKiDN Michałi Michalski

w
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AKTUALNOŚCILISTY DO REDAKCJI

Drodzy przyjaciele!

Spotkanie w sobotę 4 listopa-
da na Polskim Cmentarzu przy 
ul. Azowskiej w Kiszyniowie, by 
uczcić pamięć spoczywających 
tam Polaków, w tym mojego 
pradziadka Józefa Gaydamowi-
cza, jest dla mojej rodziny bardzo 
wzruszające. Bardzo miło, że  
w takim dniu, kiedy jest się dale-
ko od grobów rodzinnych, ktoś 
może zapalić lampkę. Serdecz-
nie dziękuję! Dziękuję również 
za wysłane zdjęcia nagrobków, 
zrobione w tym dniu.

Na Cmentarzu Ormiańskim 
również są pochowani członko-
wie mojej rodziny, przy głównej 
alei. Prababcia Maria Gayda-
mowicz (z domu Camboli) i jej 
siostra. W innej części cmentarza 
pochowana jest też druga pra-
babcia – Maria Małas. 

Uczczenie zmarłych poprzez 
obecność na cmentarzu jest 
pięknym gestem. Należą się 
wielkie podziękowania orga-
nizatorom i uczestnikom tych 
uroczystości.

Miło słyszeć że staraniem 
Ambasady polskiej w Kiszynio-

wie znajdują się środki finanso-
we na remonty zabytkowych 
nagrobków. Trzymam kciuki, aby 
znalazło się ich więcej na dalsze 
remonty, a głównie na kaplicę 
zbudowaną przez Ohanowi-
czów. Byli oni (lub inna gałąź 
tej rodziny) sąsiadami moich 
dziadków, mieszkających w Czy- 
niszeucach koło Kiszyniowa.

Pozdrawiam wszystkich zna-
jomych z Kiszyniowa! 

Anna Gaydamowicz-Mazur
Kraków

Szanowna Pani Redaktor!

Gratuluję Pani i całej redak-
cji „Jutrzenki” ciekawych nume-
rów tej publikacji. 

Dziękujemy za przysyłane 
egzemplarze do „Domu Pol-
skiego” w Bukareszcie. Czytamy 
je z dużym zainteresowaniem. 
Tak na przykład artykuł o Joze-
fie Conradzie-Korzeniowskim 
(„Jutrzenka” 7-8/2017 – red.) 

użyliśmy w prezentacji tego 
szczególnego pisarza podczas 
naszego spotkania z soboty  
28 października 2017 roku. 

Życzymy wam dużo dal-
szych sukcesów w wydawa-
niu „Jutrzenki” i kultywowaniu 
polskości!

Bogdan Polipciuc
Prezes „Domu Polskiego”  

w Bukareszcie

Organizacja „Dom Polski”  
w Bukareszcie reprezentuje  

i ochrania tożsamość narodową 
Polaków zamieszkałych  
w stolicy Rumunii. Wspólnota 
polska w Bukareszcie liczy około 
500 członków. „Dom Polski” 
w Bukareszcie jest członkiem 
Związku Polaków w Rumunii  
z siedzibą w Suczawie, 
organizacją reprezentującą 
wszystkich Polaków w Rumunii.

 � Od prawej: Pani Anna Stankiewicz i Pani Katarzyna Jażgunowicz zapalają znicze i składają kwiaty na nagrobku  
Józefa Gaydamowicza, Seniora Polonii besarabskiej w przedwojennym Kiszyniowie

W 2017 roku ruszyła regu-
larna emisja „Polskiej Fali"  
w Komracie.

Audycja radiowa „Polska 
Fala” to projekt realizowany 
przez Stowarzyszenie Polaków 
Gagauzji. Nadawana jest na 
kanale Gagauskiego Radia  
i Telewizji trzy razy w miesiącu 
(pierwsza, druga i trzecia sobo-
ta miesiąca). Program trwa 
10   minut i jest nadawany w języ-
kach polskim, rosyjskim i gagau-

skim. Tematyka audycji dotyczy 
polskiej kultury i historii oraz wyda-
rzeń z życia mniejszości polskiej  
w Mołdawii. 

Audycja jest adresowana do 
Polaków oraz miłośników języka 
i kultury polskiej – mieszkańców 
Gagauzji.

10-minutowy program obej-
muje najświeższe informacje  
i reportaże, krótki zarys historycz-
ny z dziejów Polski, opowiada 
też słuchaczom o najciekaw-

szych miejscach Polski i słynnych 
Polakach. W każdej audycji nie 
braknie również pięknej polskiej 
muzyki.

W wypowiedziach słucha-
czy z Komratu o polskiej audy-
cji, które nadeszły do redakcji 
„Polskiej Fali”, są oceny bardzo 
pozytywne.

Projekt został dofinansowa-
ny przez Fundację „Pomoc Pola-
kom na Wschodzie” ze środków 
Senatu RP. (ww)

Zakończyła s ię zbiórka 
artykułów szkolnych organizo-
wana w ramach akcji „Świę-
tokrzyskie Polakom na Wscho-
dzie”. W czwartek, 9 listopada  
w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Świętokrzyskiego 
dary zostały posegregowane 
i przygotowane do transportu. 
Przybory trafią do osób polskiego 
pochodzenia zamieszkałych na 
Ukrainie i w Mołdawii.

W pomoc przy segregacji  
i pakowaniu zebranych darów 
zaangażowali się wolontariusze 
Urzędu Marszałkowskiego w Kiel-
cach oraz studenci Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach: Rusłan Misak z Naddnie-
strza, Maria Bereziuc z Mołdawii 
i Kamila Ksel z Kielc.

Akcja „Świętokrzyskie Pola-
kom na Wschodzie” odbywa się 
w ramach Wolontariatu Pracow-

niczego Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Świętokrzyskie-
go we współpracy z Fundacją 
Poland Business Run.

Zebrane przybory trafią do 
Winnicy na Ukrainie oraz do 
Ambasady Rzeczypospolitej 
Polskiej w Kiszyniowie w Mołda-
wii, która współpracuje ze sto-
warzyszeniami i organizacjami 
zrzeszającymi Polaków.

źródło: www.sejmik.kielce.pl

ZBIÓRKA PRZYBORÓW SZKOLNYCH ZAKOŃCZONA

POLSKA FALA W GAGAUZJI

Польские пословицы:
Wszędzie dobrze, ale  
w domu najlepiej. (Везде 
хорошо, а дома лучше.)
W domu jak w raju.  
(Дома как в раю.)
Cudzy chleb gorzki.  
(Чужой хлеб горек.)
Lepszy chleb z solą z dobrą 
wolą, niż marcepan  
z niewolą. (Лучше хлеб  
с солью и сво-бодой, чем 
марципан с неволей.)

Молдавские пословицы:
Iubirea faţă de Patria se naşte 
in Famile. (Любовь  
к родине зарождается  
в семье.)
Patria, ca şi părinţi, nu veţi  
găsi într-o ţară străină. 
(Родину, как и родителей,  
на чужбине не найдёшь.) 
O Mama e la om, şi Patria  
la fel e una. (Одна  
у человека родная мать, 
одна у него и родина.)

Русские пословицы:
Одна мать родна  
и родина одна.
Всякому мила своя сторона. 
Своя земля и в горсти мила.
Глупа та птица, которой 
гнездо свое немило.
Не временем годы долги, 
долги годы отлучкой  
с родной стороны.

Пословицы – мудрость народа

Материалы рубрики подготовила  
Александра Никуляк

Мы подобрали для вас пословицы трех народов – польского, молдавского и русского –  
о родине и патриотизме. Воспитывайте своих детей с помощью этих пословиц. Помните, что 
человек, который не любит свою родину, никогда не полюбит своих родных и близких.

KLUB MĄDREJ SÓWKI
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Tegoroczna jesień okazała się być wyjątko-
wo łaskawa i przyjazna. Postanowiłem wyko-
rzystać piękną, słoneczną pogodę i wrócić do 
dawno zarzuconej pasji górskich wędrówek. 
Oczywiście, pierwszy problem pojawił się równo 
z tym pomysłem, bo gdzie znaleźć góry w Moł-
dawii? Przypominałem sobie czasy, kiedy jeszcze 
będąc w Polsce, każdy wolny dzień wykorzy-
stywaliśmy z kolegami na jakiś wypad w góry. 
Mieszkając blisko Beskidów, zorganizować taki 
wyjazd było stosunkowo łatwo. Pobliskie pasma 
górskie poprzecinane są dobrze oznaczonymi 
szlakami turystycznymi i posiadają sieć górskich 
schronisk, co dodatkowo ułatwia zaplanowanie 
trasy. Jesień w Beskidach jest piękna i kolorowa, 
chociaż przeważają w nich drzewa iglaste. Ale w 
Mołdawii? Zamiast gór mamy zaledwie pagórki, 
bez szlaków i schronisk. Mimo wszystko postano-
wiłem spróbować.

Pojechałem w okolice Nisporieni. Samochód 
zaparkowałem, ale co dalej? Z braku szlaków 
poszedłem przed siebie w kierunku lasu. Na 
początek oczywiście domy i sady, a potem już 
tylko pola, łąki i w końcu las. A jak mówi stare 
przysłowie, im dalej w las tym więcej drzew.  
I tutaj mołdawskie lasy (nie wiem czy ta część 
to jeszcze Codry, ale to akurat bez znaczenia) 
zaczęły odkrywać swoje piękno. To dopiero las 
liściasty! – pomyślałem. Różnorodność gatun-
ków drzew i krzewów z miejsca pokonała moją 
wiedzę z zakresu botaniki, więc od razu dałem 
sobie spokój z próbą określenia ich nazwy. Klon, 
buk, dąb, jesion, jarzębina i berberys to zale-
dwie ułamek rosnącej tu flory. Liście dopiero 

zaczęły opadać, więc wszystko cokolwiek rosło  
w tym lesie prezentowało się przepięknie. Nawet 
te drzewa, które zakończyły już swój żywot, leżały 
porośnięte soczystym, zielonym mchem i dalej 
potrafiły zachwycić.

Powoli dotarłem na szczyt jakiegoś bezimien-
nego pagórka, na którym znalazła się niezbyt 
rozległa polanka, ale na tyle wielka, by odsłonić 
widok na dolinę i dalej położone wzgórza. W tym 
momencie piękno jesiennej szaty osiągnęło swo-
je apogeum. Takiej palety przeplatających się 
barw nie widziałem nawet w dobrze zaopatrzo-
nym sklepie dla plastyków. Mało tego, wszystko 
zmieszane, ale w doskonałej harmonii. Żadnego 
koloru nie brakowało (no może fioletowy, ale  
i ten znalazł się na ścianach domku w dolinie), 
żadnego też nie było ani za dużo, ani za mało. 
Wszystko jakby odmierzone, zważone, zmieszane 
i rozsiane po całym horyzoncie. Czyż to nie jest 
dowód na istnienie Boga? Komu udałoby się 
stworzyć coś podobnego? Czy nawet najlepszy 
w swojej dziedzinie leśnik lub architekt krajobrazu 
byłby w stanie tak precyzyjnie dobrać nasiona 
drzew i krzewów, by stworzyć podobne dzieło? 
Jednak z upływem czasu, na myśl zaczęły przy-
chodzić i inne pytania: dlaczego tutaj nikogo 
nie ma, dlaczego nie ma szlaków, schronisk, 
jakiejś mapy z zaznaczonymi ścieżkami? No  
i jak teraz znajdę miejsce, gdzie zaparkowałem 
samochód? Z rozwiązaniem tego ostatniego 
problemu pomógł mi GPS z przezornie zaznaczo-
nym punktem wyjścia, ale pozostałe pytania? 
Czy pozostaną bez odpowiedzi? Oczywiście, 
że nie!

JESIEŃ

PODOBA MI SIĘ... PODOBA MI SIĘ...

W Mołdawii nie ma szlaków górskich ani 
schronisk, bo nikt ich nie potrzebuje. Nikt ich nie 
potrzebuje, bo nikt bez potrzeby nie łazi po lesie. 
Nikt nie łazi po lesie, bo u nas nic nie ma, prawda? 
Nawet Dealul Bălăneşti (430 m) – najwyższy szczyt 
Mołdawii – jest tak zapomniany, jakby wcale nie 
istniał. U nas nic nie ma, nie ma gdzie pojechać, 
nie ma czego zwiedzać! Ile już razy słyszałem 
to z ust młodzieży, ale też i starszych osób. Za to 
w Polsce, w Europie (a Mołdawia to niby gdzie 
leży, w Azji?), o tak, tam jest co zobaczyć, tam 
jest gdzie pójść! Tak, to prawda, ale nie dlatego, 
że Bóg hojniej obdarzył tamte narody wspaniałą 
przyrodą. Najwyższy punkt Litwy – Wysoka Góra – 
ma 294 m n. p. m. i... wyznaczony szlak turystyczny, 
a na szczycie tablicę informacyjną i pamiątkowy 

głaz. Kiedy w końcu zaczniemy doceniać to co 
mamy, kiedy przestaniemy spoglądać z utęsknie-
niem na zachód, siedząc bezczynnie? Czy rze-
czywiście lepiej czekać, aż uda się zaoszczędzić 
na wczasy w Turcji, albo znajdzie się sponsor na 
wycieczkę do Polski, niż za parę lei zorganizować 
fajną wycieczkę i zwiedzić własny kraj? A może 
by tak na parę dni pojechać pod namioty,  
z plecakiem i śpiworem pospacerować po moł-
dawskich lasach, może warto najpierw poznać 
własne podwórko? Myślę że warto, bo jeśli nie 
doceniamy tego co mamy, okazujemy wielką 
niewdzięczność Temu, od kogo to otrzymaliśmy... 
okazujemy niewdzięczność Panu Bogu.

ks. Krzysztof Płonka

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. Fot. W. Bołuczewski

О САМЫХ СЛОЖНЫХ СЛОВАХ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА

PRZYGODY Z JĘZYKIEM POLSKIM

Пресловутая польская фонетика попортила немало крови и нервов тем,  
кто отважился изучать этот язык.

У жителей соседних с Польшей стран сложилось непростое отношение к польскому языку. Для нем-
ца польская речь – это не поддающееся уразумению нагромождение согласных. По мнению русских, 
поляки постоянно «пшекают». Ну а чехи уверены, что польский язык звучит как чешский в исполнении 
людей, страдающих дефектом речи.

Что же делает польскую фонетику столь особенной? Большинство отдельно взятых польских 
звуков знакомы носителям русского, английского и других языков, но вот сочетания звуков  
и целые слова – это уже совсем другая история.

Главная сложность польской орфографии – это так называемые консонантные кла-
стеры, то есть последовательность из нескольких согласных без гласных между ними. 
Такое явление существует во многих языках, включая английский и русский (например, 
sh в английском shrug или встр в русском встретить), но слоговая структура польского 
языка отличается тем, что в ней встречаются кластеры из пяти согласных подряд! 

Специально для вас мы подобрали несколько самых сложных примеров. Удачи!

1. Żółć

В этом слове есть только 
польские буквы, то есть бук-
вы латинского алфавита со 
специальными польскими 
диакритическими знаками. 
Произнести его не так уж  
и сложно, хотя для этого вам 
придется узнать, как читается 
каждая буква… Кстати, в пере-
воде на русский это слово 
означает «желчь». 

2. Szczęście

Если вы думаете, что сча-
стье – это всегда радость 
и блаженство, попробуйте 
хотя бы выговорить это слово 
по-польски. Здесь мы имеем: 
два подряд польских диграфа 
(sz, cz), носовой е, польскую 
букву ś с диакритикой, еще 
один диграф (ci) и финальное 
е (пожалуй, единственный звук, 
который вам удастся с ходу 
произнести правильно).

3. Pszczyna

Вот такой город можно 
найти на карте в южной части 
Польши. Топоним выглядит 
устрашающе, но на самом 
деле в слове «Пшчина» (русск. 
Пщина) всего три согласных 
подряд (каждый из диграфов, 
sz и cz, передает только один 
звук). Правда, это лишь начало, 
дальше будет хуже...

продолжение 
в следующем номере
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10-letni JUBILEUSZ 
Biblioteki im. Adama Mickiewicza

w Kiszyniowie

Zdjęcia z archiwum Biblioteki im. A. Mickiewicza

WYDARZENIA

La 11 noiembrie 2017 biblioteca de cultură și literatură 
polonă „A. Mickiewicz”, din Chișinău, a împlinit 10 ani.

Istoria ei începe în 2005, atunci când ex-Ambasadorul Polo-
niei în R. Moldova, la acel moment, Piotr Marciniak a venit cu 
ideea de a deschide la Chişinău o bibliotecă polonă. Această 
iniţiativă avea ca scop principal extinderea şi îmbunătăţirea servi-
ciilor informaţionale pentru chişinăuieni, accesul la informaţie pe 
diferite suporturi în limba maternă a polonezilor din R. Moldova. 
Proiectul a fost realizat cu succes şi astfel la 11 noiembrie 2017, 
ora 11.00, biblioteca de cultură şi literatură polonă „Adam Mic-
kiewicz” și-a deschis ușile pentru publicul larg.

De atunci, multe lucruri frumoase s-au întâmplat în bibliotecă: 
colecția de carte în limba polonă s-a mărit până la 2000 de cărți, 
oferta de servicii prestate s-a îmbogățit considerabil și numărul de 
utilizatori la fel. De asemenea, biblioteca a fost vizită de oaspeți 
importanți din Polonia și tot aici au avut loc diverse evenimente 
importante.

Unul din aceste evenimente a avut loc chiar în ziua de  
8 noiembrie, atunci când biblioteca a sărbătorit cea de-a 10-a 
aniversare a sa.

Invitați de onoare au fost Excelența Sa, Ambasadorul Polo-
niei în RM, Bartłomiej Zdaniuk cu soția Alexandra Zdaniuk și 
directorul general al BM „B. P. Hasdeu”, dr. Mariana Harjevschi. 
De asemenea, la eveniment au fost prezenți cititorii, partenerii, 
prietenii bibliotecii, colegi bibliotecari și alții. Cu ocazia acestei 
minunate sărbători, au fost premiați cei mai activi cititori și 
parteneri ai bibliotecii. Iar pentru oaspeți a fost organizată și  
o tombolă, în cadrul căreia, unii dintre ei au avut posibilitatea să 
câștige premii. Cei care au venit la aniversare, au putut să admire 
expoziția de fotografii „Urme poloneze din Chișinău”, realizată de 
elevii LT „C. Sibirschi”; posterul Voievodatele Poloniei, posterul 
Spreading the roots: library helps polish minorities preserve the 
traditions (prezentat în cadrul Congresului Interanțional IFLA 
2017, Wroclaw, Polonia); expoziția dedicată lui A. Mickiewicz 
ș.a. Pe lângă toate, a fost aranjată și o zonă foto, cu imaginea 
Cracoviei, unde toți doritorii și-au făcut fotografii, pentru a avea 
ca amintire o părticică din Polonia.

Evenimentul a fost mediatizat de posturile TV Moldova 1 și 
Noroc TV.

Mai multe poze de la sărbătoare pot fi găsite pe pagina de 
facebook a bibliotecii, la adresa https://goo.gl/oQnnQJ.

Oxana Andreev
director biblioteca „Adam Mickiewicz”

Biblioteca polonă „Adam Mickiewicz” 
–  10 ani de activitate

FOTORELACJA

 � Dyrektor Biblioteki im. A. Mickiewicza 
Oxana Andreev udziela wywiadu  
telewizji Moldova 1

 � Uroczysty jubileusz Polskiej Biblioteki im. Adama Mickiewicza  
w dniu 8 listopada 2017 roku uświetnił Ambasador RP w Mołdawii  
Bartłomiej Zdaniuk 

 � W tym dniu zostali odznaczeni 
najaktywniejsi czytelnicy 
biblioteki, w tym najmłodsi.  
Na zdjęciu – Andreea Bargan  
z nagrodą. 

W 2007 roku 
biblioteka w Kiszyniowie 
została ukierunkowana 
na promowanie polskiej 

kultury. Księgozbiór biblioteki 
kształtowany jest pod 

kątem zapotrzebowań 
Polonii.




