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WIADOMOŚCI

PIERWSZY WSCHODNI KONGRES 
OŚWIATY POLONIJNEJ

Dyrektorzy polskich szkół i nauczyciele języka polskiego 
z Ukrainy, Litwy, Białorusi i Mołdawii oraz przedstawiciele 

polskiego MSZ i Ministerstwa Edukacji Narodowej wzięli udział 
w I Wschodnim Kongresie Oświaty Polonijnej, który odbył się 
w Przemyślu. Choć problemy polskich szkół na wschodzie są 
bardzo różne to wszystkie potrzebują wsparcia: od inwestycji, 
przez nauczycieli po podręczniki. Stowarzyszenie „Wspólnota 
Polska” chce dokładnie je określić i na tej podstawie tworzyć 
kolejne pomocowe programy.

W dniach 17-19 XI br. odbył się w Przemyślu I Wschodni 
Kongres Oświaty Polonijnej, którego organizatorem było 
Stowarzyszenie ,,Wspólnota Polska” oraz Państwowa Wyż-
sza Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu. W Kongresie 
uczestniczyło ok. 80 osób z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.

Celem spotkania było przedstawienie kondycji oświaty 
polskiej w kontekście prawa do nauki języka polskiego i w ję- 
zyku polskim w tych krajach oraz roli nauczyciela w kształto-
waniu polskiej tożsamości narodowej.

We wszystkich krajach byłego Związku Radzieckiego, 
gdzie mieszkają Polacy, coraz większą rolę odgrywają pla-
cówki niepubliczne, często prowadzone przez organizacje 
i stowarzyszenia. Aby koszt takiej nauki nie był barierą, jak 
podkreślali uczestnicy Kongresu, ważne jest wsparcie z Polski. 
Już teraz 90  proc. pomocy kierowanej na wschód przez mini-
sterstwo edukacji trafia do takich placówek. Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska” chce, aby to wsparcie, także dla szkół 
funkcjonujących w systemie oświatowym poszczególnych 
państw, było jeszcze większe. Stąd pomysł Kongresu, który 
ma pomóc w stworzeniu oczekiwanych przez polską oświatę 
na Wschodzie programów pomocowych finansowanych 
przez polski rząd.

I Wschodni Kongres Oświaty Polonijnej finansowany był 
ze środków Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Pola-
kami za granicą. 

Tamara Manoli,  uczestniczka I Kongresu Oświaty Polonijnej
Kiszyniów

opr. na podstawie: rzeszow.tvp.pl, www.radio.rzeszow.pl

Fot. Marek Cynkar

Konkurs 
„Kresy” cieszy się 

wielkim 
zainteresowaniem

wśród dzieci i młodzieży
uczącej się 

języka polskiego 
w Mołdawii

Zdjęcia z archiwum Stowarzyszenia „Dom Polski” w Bielcach

eliminacje centralne w Mołdawii

XXVI KONKURS RECYTATORSKI
im. Adama Mickiewicza KRESY 2017

FOTORELACJA
„Kresy” są jedynym konkursem recytatorskim 
organizowanym dla polskich środowisk za 
granicą. Ma on podtrzymywać ich związki  
z krajem, popularyzować polszczyznę. 
Po raz pierwszy konkurs został zorganizowany 
w 1998 r. dla uczczenia 200. rocznicy urodzin 
Adama Mickiewicza. 
Głównym organizatorem konkursu jest pod-
laski oddział stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska”, a partnerem jest m.  in. białostocka 
Akademia Teatralna.

W NUMERZE:
Fotorelacja: KRESY 2017 
Wiadomości: I Wschodni Kongres 
Oświaty Polonijnej
Aktualności: KRESY 2017
Refleksje pokonkursowe
Wiadomości, komentarze: 
Szczyt Partnerstwa Wschodniego
Polskie ślady w Mołdawii
Aktualności: Spotkanie 
Opłatkowe przedstawicieli 
organizacji polonijnych
Szkic do portretu: Towarzystwo 
Polskiej Kultury „Jasna Góra” 
Aktualności: Andrzejki
Ciekawostki: Pierwszy gagauski 
film fabularny
Przygody z językiem polskim
Poznając tradycje i smaki 
wschodnie
Klub Mądrej Sówki 
Tradycje znane i te zapomniane:
Św. Mikołaj w Polsce i Mołdawii
Smacznego!
Fotorelacja: Prezenty na Mikołaja
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Redakcja nie zwraca materiałów 
niezamówionych, zastrzega sobie 
prawo redagowania i skracania 
nadesłanych tekstów, także odmowy 
publikacji bez podania przyczyny. 
Nie ponosi odpowiedzialności za treść 
zamieszczonych ogłoszeń i reklam. 
Opinie wyrażone przez czytelników 
nie zawsze są zgodne z opinią redakcji.

Projekt jest finansowany 
ze środków przyznanych  
z funduszy polonijnych  

Departamentu Współpracy  
z Polonią i Polakami za Granicą  

na wniosek Ambasady RP  
w Kiszyniowie
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AKTUALNOŚCI

W sobotę 19 listopada br. w Domu Polskim w Bielcach odbyły się eliminacje centralne XXVI Konkursu 
Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza „Kresy”. Udział w zmaganiach wzięło 47 młodych talentów 

recytatorskich z różnych miejscowości Mołdawii: Bielc, Grigorówki, Kiszyniowa, Słobody-Raszków, 
Komratu, Sorok i Styrczy. 

Uczestników konkursu przywi-
tała Dyrektor Domu Polskiego w 
Bielcach Wiktoria Koczurowska, 
życząc im powodzenia. 

Dzieci i młodzież rywalizowali 
w trzech grupach wiekowych. 
Najliczniej stawili się najmłodsi 
(do lat 12) oraz dzieci w wieku 
od 12 do 16 lat – odpowiednio 18  
i 21 osób. Najstarszych (od lat 16) 
było o połowę mniej – 8 osób. 

Zdolności recytatorskie uczest-
ników oceniała Komisja w skła-
dzie: Joanna Bojko, I radca Am- 
basady RP w Kiszyniowie, Joan-
na Skiba z Centrum Języka i Kul- 
tury Polskiej na Mołdawskim 
Uniwersytecie Państwowym w Ki- 
szyniowie, dr Kinga Piątkowska  
z Centrum Języka Polskiego i Kul- 
tury Polskiej na Uniwersytecie 
Państwowym im.  Alecu Russo 

w Bielcach, s. Anna-Dorota 
Przechrzta (Bielce) i s. Renata 
Bemben (Stawczeny).

Przesłuchania konkursowe 
potrwały do południa. Po obra-
dach Komisja wyłoniła zwy-
cięzców i przyznała wyróżnie-
nia. W kategorii najmłodszych 
uczestników przyznano również 
5 wyróżnień od redakcji „Jutrzen-
ki”. Laureaci zostali odznacze-
ni dyplomami i nagrodami  
w postaci książek, które ufundo-
wała Ambasada RP w Kiszynio-
wie oraz Biblioteka Narodowa  
w Warszawie. Wszyscy uczestni-
cy konkursu otrzymali dyplomy 
gratulacyjne i drobne prezenty.

Podziękowania za przygo-
towanie dzieci do recytacji, za 
poświęcony im czas w opano-
waniu często niełatwych tek-
stów, skierowała do instruktorów 
przewodnicząca Komisji Pani 
Joanna Bojko. 

Niżej podajemy szczegółowe 
wyniki konkursu.

ZWYCIĘZCY I WYRÓŻNIENI:

„KRESY 2017” w Mołdawii „KRESY” TO OGROMNA SZANSA!

REFLEKSJE POKONKURSOWE

Rozmowa z JOANNĄ BARTKÓW, nauczycielką skierowaną do pracy w Mołdawii (Bielce  
i Grigorówka) przez ORPEG

– Dlaczego, Pani zdaniem, 
potrzebny jest konkurs recyta-
torski „Kresy”?

– To wydarzenie było przede 
wszystkim niepowtarzalnym spo-
tkaniem z poezją polską. Uczest-
nicy interpretowali bardzo róż-
ne utwory, starsi prezentowali 
arcydzieła literatury polskiej – 
poezje Mickiewicza, ale również 
usłyszałam wiersze E.  Stachury, 
W. Szymborskiej, Z. Herberta. 
Chętnie wysłuchałam fragmen-
tów prozy Sienkiewicza. Taki kon-
kurs jest potrzebny, ponieważ 
zarówno dzieci, jak i młodzież, 
mogą poznać polskie utwory, 
wysłuchać ich w znakomitych 
interpretacjach. Mam nadzieję, 
że to zachęci ich do poznania 
naszej literatury. Z drugiej strony 
konkurs „Kresy” to ogromna 
szansa, ponieważ, jak wiadomo, 
zwycięzcy mogą pojechać do 
Polski i tam rozwinąć skrzydła.

– Pani uczniowie zostali lau-
reatami eliminacji centralnych  
w Mołdawii. Prosimy o kilka słów 
na ich temat – jakie wiersze recy-
towali, jakie momenty wydały 
się trudnymi? 

– W tym roku uśmiechnęło 
się do mnie szczęście, bo aż 
trzy moje uczennice zajęły I i II 
miejsce ex  aequo w katego-
rii wiekowej od 12 do 16 lat i 
dwie osoby dostały wyróżnienia. 
Byłam bardzo dumna i zadowo-
lona z ich ciężkiej pracy. Wiem, 
że stanowiło to dla każdego 
duże wyzwanie i wysiłek. Bene-
dyktyńską pracą okazały się 
ćwiczenia dykcyjne i fonetyczne. 
Nie pamiętam już ile razy powta-
rzaliśmy słowa, które sprawiały 
trudność. Czasami nagrywaliśmy 
fragmenty na dyktafon, inni słu-
chali też interpretacji w wykona-
niu polskich aktorów. Oczywiście 

miałam chwile zwątpienia, ale 
nie w uczniów, ale w swoje umie-
jętności. Zależało mi bowiem na 
tym, aby każdy uczeń dokładnie 
wiedział, co recytuje, o czym 
mówi, jaki jest sens utworu. Dla-
tego wspólnie tłumaczyliśmy 
teksty, metafory, epitety. Jed-
nak niektóre fragmenty „Pana 
Tadeusza” po prostu rysowaliśmy 
albo szkicowaliśmy☺. Wtedy 
naprawdę bałam się, że nie w 
pełni wytłumaczę daną meta-
forę czy epitet. Na szczęście, 
wszystko się udało i uczniowie 
byli bardzo wyrozumiali.

– Jak wybrać wiersz do recy-
tacji, aby zwyciężyć w konkursie? 
Czy dzieci mogą same wybierać 
repertuar, czy też lepiej zdać im 
się na wybór nauczyciela?

– Jako polonistka cieszę się, 
że młodzież recytowała bardzo 
różne utwory, często dziewczynki 
same podsuwały teksty, swoje 
pomysły i wspólnie zastanawia-
łyśmy się, jaki będzie najbardziej 
pasować. Czasami okazywało 
się, że mój wybór nie jest trafny  
i nie pasuje do charakteru, oso-
bowości uczniów. Wtedy mło-
dzież sama proponowała utwo-
ry. Tak było m. in. w przypadku 
Mileny, która od razu wiedzia-
ła, że chce recytować „Ptasie 
radio”, utwór niezwykle trudny  
i wymagający doskonałej dykcji. 
Ksenia bardzo dojrzale recyto-
wała utwór Wisławy Szymborskiej 
„Nienawiść”. Tutaj ja dokonałam 
wyboru, ponieważ uważałam, 
że pasuje do jej temperamentu,  
i rzeczywiście, uczennicy również 
się spodobał. Muszę przyznać, że 
to ogromna przyjemność, kiedy 
mogę pracować z młodzieżą, 
która jest świadoma, wrażliwa 
i potrafi wyrażać swoje zdanie. 
Współpraca przyniosła efekty.

– Jak wspomina Pani konkurs 
„Kresy 2017” w Bielcach?  

– Atmosferę konkursu wspo-
minam bardzo ciepło. To było 
naprawdę niezapomniane prze-
życie. 19 listopada mogłam rów-
nież spotkać inne nauczycielki 
skierowane do pracy za granicą 
przez ORPEG. Na co dzień trudno 
jest dojechać np. do Komratu, 
Sorok, bo każda z nas ma swoje 
obowiązki i zajęcia. A tak, mogły-
śmy wymienić się doświadcze-
niami, porozmawiać i zaplano-
wać inne wydarzenia. Ważne 
było również to, że w tym roku 
uczestniczyli w konkursie ucznio-
wie z Raszkowa, Grigorówki,  
a nawet z Pietropawłówki. Wiem, 
że dla niektórych był to pierwszy 
konkurs, ale mam nadzieję, że 
nie ostatni.

– Jakie rady dałaby Pani 
uczestnikom następnego kon- 
kursu?

– Nie poddawać się, pró-
bować, brać przykład z innych 
kolegów i koleżanek! Dla mnie 
Bohaterem tegorocznego kon-
kursu był mały chłopiec, który 
na początku nie powiedział, 
niestety, wiersza. Rozpłakał się, 
wrócił na widownię i po prostu 
„wpadł w czarną rozpacz”. 
Naprawdę przeżywał swoje 
niepowodzenie. Dzieci recyto-
wały kolejne utwory, a on wciąż 
płakał… Jednak gdy wszyscy 
uczestnicy z pierwszej kategorii 
skończyli, odważył się, przełamał 
swój strach i wyszedł na środek, 
aby przed jury i publicznością 
zaprezentować swój utwór.  
I z takiego Bohatera uczestnicy 
powinni brać przykład. 

– Dziękujemy za rozmowę!
w

I GRUPA WIEKOWA – do 12 lat
1. Julia Osmiałowska (Kiszyniów)
2. Albina Prosiana (Słoboda-Raszków)
3. ex aequo:  Daniel Pietrasz (Słoboda-Raszków)
          Daria Czerwak (Bielce) 

Wyróżnienia:
Jana Katraniuk (Kiszyniów)
Katarzyna Moisejewa (Bielce) 
Wadim Prosiany (Słoboda-Raszków) 
Włodzimierz Prosiany (Słoboda-Raszków)
Daniło Rymar (Bielce)
Aleksandra Sajewska (Słoboda-Raszków)

II GRUPA WIEKOWA – od 12 do 16 lat
1. Milena Kaczurka (Bielce)
2. ex aequo:  Swietlana Koszkodan (Bielce)
           Ksenia Frumosu (Bielce)
3. Julia Siwogło (Kiszyniów)

Wyróżnienia:
Aleksandra Michalewska (Bielce)
Mikołaj Ryżakow (Bielce)

III GRUPA WIEKOWA – od 16 lat
1. Lina Manołowa (Komrat) 
2. Marita Rogowa (Kiszyniów)
3. Nadieżda Gordik (Soroki)
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REFLEKSJE POKONKURSOWE

– Pani uczennice otrzymały 
wyróżnienia w zeszłorocznym 
konkursie „Kresy”, a w tym roku 
jedna z nich zajęła pierwsze 
miejsce w kategorii powyżej 
16 lat... 

– „19 listopada dwie mistrzy-
nie recytacji z Komratu – Tatiana 
Dimitrogło i Lina Manołowa, 
wzięły udział w corocznym kon-
kursie recytatorskim im. Adama 
Mickiewicza „Kresy”, który w Moł- 
dawii organizuje „Dom Polski” 
w Bielcach. Miło nam poin-
formować, iż Lina Manołowa 
zajęła I miejsce w kategorii wie-
kowej od 16 lat i jedzie na finał 
konkursu do Polski. Gratulacje 
Lina! Jesteśmy z Ciebie dumni!”

Tak gratulowaliśmy Linie 
wygranej w grudniowym wyda-
niu audycji radiowej „Polska 
Fala” nadawanej w języku pol-
skim w Komracie. Niestety, Lina 
nie pojechała do Polski, nie 
pozwolił jej na to stan zdrowia.

Zarówno Lina Manołowa 
jak i Tatiana Dimitrogło, to oso-
by wszechstronnie uzdolnione.  
W konkursie recytatorskim „Kre-
sy” biorą udział od kilku lat  
i zawsze zdobywają nagrody  
i wyróżnienia. Obydwie dziew-
czynki uczą się języka polskie-
go i tańczą w zespole „Pola-
cy Budżaka”. Biorą udział we 
wszystkich uroczystościach oko-
l icznościowych związanych  
z polskimi świętami.

Lina jest niezawodna, zaw- 
sze mogę na nią liczyć. Nie ma 
dla niej rzeczy niemożliwych: 
organizacja prób, prowadze-
nie uroczystości itd. Wystarczy 
jedno słowo i wszystko jest zor-
ganizowane. Nazywam ją moją 
„prawą ręką”. Oprócz tego 
jest bardzo koleżeńska, nigdy 
się na nic nie skarży i na nic nie 
narzeka. Jak na swoje zaled-
wie szesnaście lat jest bardzo 
odpowiedzialna.

– Jakie chwile z wystąpienia 
dziewczyn szczególnie zapadły 
w pamięć? 

– Wystąpienia moich uczen-
nic zawsze bardzo przeżywam. 
Tak było w zeszłym roku i w tym 
także. Dziewczynki lubią ekspre-
syjny, aktorski sposób recytacji. 
Pod tym kątem wybierają sobie 
repertuar. Ja im proponuję,  
a one same decydują, czego 
chcą się uczyć, co im w duszy 
gra. W tym roku Lina sama wy- 
szukała sobie przepiękny wiersz 
Wisławy Szymborskiej „Identyfi-
kacja”. Kiedy go po raz pierwszy 
czytała podczas prób, bardzo 
się wzruszyłam. Tak jak wcześniej 
powiedziałam, moje uczennice 
lubią wykorzystywać techniki 
aktorskie – gestykulację czy mi- 
mikę i ja im tego nie zabraniam, 
ponieważ spotkałam się z różny-
mi opiniami dotyczącymi spo- 
sobów recytacji.

– Jak wspomina Pani eli-
minacje centralne konkursu 
„Kresy” w Bielcach? Jak ocenia 
poziom uczestników, atmosferę 
konkursu, pracę jury?   

– Organizacja konkursu by- 
ła doskonała. Przesłuchania 
przebiegły sprawnie, a jury 
oceniało na bieżąco, dzięki cze-
mu szybko dowiedzieliśmy się  
o wynikach. Atmosfera, pomimo 
rywalizacji uczestników, była 
pełna życzliwości. Z zaintereso-
waniem słuchaliśmy recytacji, 
podziwiając piękną polszczyznę 
wielu uczestników. 

Dziękujemy organizatorom!

– Redakcja „Jutrzenki” dzię-
kuje za rozmowę!

Zdjęcia z archiwum 
Stowarzyszenia „Dom Polski” w Bielcach

REFLEKSJE POKONKURSOWE / KRESY 2017

– Za nami już XXVI edycja 
konkursu „Kresy”... Czy po raz 
pierwszy bierzesz udział w tym 
konkursie? 

– W mołdawskich elimina-
cjach konkursu „Kresy” uczest-
niczyłam po raz piąty lub szósty 
i zawsze zdobywałam jakieś 
miejsca. A w tym roku dzię-
ki wygranej pojechałam do 
Białegostoku.

– Bardzo mi się podobał 
Twój występ podczas konkursu 
w Bielcach. Recytujesz z dużą 
swobodą, nie widać po Tobie 
stresu... 

– Powiem szczerze, na kon-
kursie w Bielcach denerwo-
wałam się o wiele bardziej niż 
podczas konkursu finałowego!

– Dlaczego wybrałaś akurat 
te wiersze?

– Długo zastanawiałam się, 
który wiersz wybrać. Moja na- 

uczycielka zaproponowała „Ro- 
mantyczność” Adama Mickie- 
wicza, a drugi wybrałam sama – 
„Są takie bardzo dziwne, bole-
sne istnienia” Juliana Tuwima. 
Nie byłam pewna, że poezja 
Tuwima mi odpowiada, ale nie 
miałam już czasu na poszukiwa-
nie innego wiersza. Zaczęłam 
uczyć się go na pamięć i nie-
oczekiwanie spodobał mi się 
bardziej niż pierwszy! 

– Czy bardzo przeżywałaś 
fakt, że zostałaś laureatką pre-
stiżowego konkursu i będziesz 
reprezentować Mołdawię na 
konkursie finałowym? 

– Kiedy komisja ogłosiła 
wyniki, najpierw nie uwierzyłam, 
ale później zrozumiałam, że 
pojadę do Polski i zapłakałam 
ze szczęścia!

– Co było najtrudniejsze  
w konkursie finałowym? 

– Codziennie mieliśmy warsz-
taty od godziny 9 rano do 21.00-
22.00, i to było bardzo trudne! 
Byliśmy trochę zmęczeni. Ale 
pomimo tego przed występem 
byłam spokojna. 

– A co z pobytu w Białym-
stoku najbardziej zapadło Ci  
w pamięci?

– Poza intensywnym cza-
sem przygotowań do konkursu 
oraz Koncertu Finałowego, 
mogliśmy również wziąć udział  
w spektaklach przygotowa-
nych przez Akademię Teatralną  
w Białymstoku oraz Białostocki 
Teatr Lalek. I to było wspania-
łe! Ponadto wzięliśmy udział  
w Wigilii Kresowej, podczas której 
podsumowano konkurs „Kresy 
2017”. 

– Marito, gratuluję Ci wyróż-
nienia i dziękuję za rozmowę!

Rozmawiała Helena Usowa

WYSTĄPIENIA MOICH UCZENNIC 
BARDZO PRZEŻYWAM... 

WYWIAD Z MARITĄ ROGOWĄ

Rozmowa z ANNĄ CERAZY, nauczycielką skierowaną do pracy w Mołdawii (Komrat) przez ORPEG

Przeprowadziliśmy wywiad z MARITĄ ROGOWĄ, która w Białymstoku otrzymała wyróżnienie I stopnia.

 � Lina Manołowa, laureatka I miejsca

w

Na początku grudnia w Białymstoku odbył się finał Konkursu Recytatorskiego „Kresy 2017”, 
w którym uczestniczyło 27 recytatorów z 10 krajów: Białorusi, Czech, Gruzji, Kazachstanu, 

Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rosji, Rumunii oraz Ukrainy. Mołdawię reprezentowały: Marita 
Rogowa (Kiszyniów) i Nadieżda Gordik (Soroki). Rywalizacja była zacięta, niemniej jednak 
poza mierzeniem się w artystycznym pojedynku na interpretację utworów, Kresowiacy mieli 
okazję lepiej się poznać przez cały tydzień, podczas którego trwały „Kresy” oraz skorzystać 
z warsztatów przygotowujących ich do samego konkursu.

BIAŁOSTOCKIE SPOTKANIA 
KRESY 2017

 � Od lewej:  
Nadieżda Gordik 

(Mołdawia), 
Włodzimierz Górski 

(Rosja),  
Marita Rogowa 

(Mołdawia), 
Aleksandra  

Korniłowa  
(Ukraina)
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W dniu 21 listopada  2017 r. 
w raszkowskim Domu Kultury 
„Protokół posiedzenia robo-
czej komisji nadzorującej prace 
konserwatorskie, realizowane 
w 2017 roku w zespole zabyt-
kowej rzeźby sepulkralnej na 
cmentarzu parafialnym w Rasz-
kowie” podpisali szef miejscowej 
administracji Oleg Berszadski, 
ekspert MDKiN, profesor war-
szawskiej ASP Janusz Smaza oraz 
naczelnik Wydziału ds. Polskie-
go Dziedzictwa Kulturowego 
za Granicą w Departamen-
cie Dziedzictwa Kulturowego 
za Granicą i Strat Wojennych 
Michał Michalski. Protokół pod-

pisano w obecności Pani Natalii 
Siniawskiej, prezes Towarzystwa 
Polskiej Kultury „Jasna Góra” 
i przedstawicieli Ambasady 
RP w Kiszyniowie. Wskazując 
na potrzebę przeprowadzenia 
zaktualizowanej inwentaryzacji 
zespołu rzeźby nagrobnej na 
polskiej nekropolii w Raszkowie, 
komisja bez zastrzeżeń przyjęła 
wykonane w II sezonie działań 
konserwatorskich prace, wyra-
żając najwyższe uznanie dla 
profesjonalizmu konserwato-
rów Radosława i Rafała Tusz-
niów za wykonane przez nich z 
maestrią i pietyzmem zabiegi 
rewitalizacyjne przy grobow-

cu Jakóba, Wincentego i Ale- 
xandra Przemyskich z połowy 
XIX wieku. 

Grobowiec Rodziny Przemy-
skich, usytuowany w najwyższej 
części amfiteatralnie położo-
nego Polskiego Cmentarza, 
doskonale widoczny z drogi pro-
wadzącej z Rybnicy do Raszko-
wa i dalej do Kamionki, siedziby 
władz rejonu, to – według słów 
konserwatorów – rozbudowa-
ne założenie architektoniczne, 
oparte na dwóch sklepieniach 
kolebkowych, z których zacho-
wało się do dziś tylko jedno. Na 
podstawie złożonej z 11 wa- 
piennych płyt usytuowano dwa 

Ratujemy zabytkowe polskie nagrobki, 
ślady wielowiekowej obecności  
Polaków w Mołdawii  (cz. 2)

POLSKIE ŚLADY W MOŁDAWII

Uroczyste zakończenie drugiego sezonu prac konserwatorskich  
na Cmentarzu Polskim w Raszkowie

 � Od lewej: referent ds. polonijnych Anna Stankiewicz, szef administracji wsi Raszków Oleg Berszadski,  
Radca-Minister Ambasady  RP Jerzy Stankiewicz, prof. Janusz Smaza,  prezes Towarzystwa Polskiej Kultury  
„Jasna Góra” Natalia Siniawska, naczelnik Michał Michalski, ksiądz Ruslan Pogrebny, proboszcz z Raszkowa,  
i nauczyciel języka polskiego skierowany przez ORPEG, Henryk Przywrzej

w

Przywódcy UE i jej 6 wschod-
nich krajów partnerskich – Arme-
nii, Azerbejdżanu, Białorusi, 
Gruzji, Mołdawii i Ukrainy – spo-
tkali się 24 listopada 2017 r.  
w Brukseli na szczycie Partner-
stwa Wschodniego, by uzgodnić 
przyszłe priorytety partnerstwa.

Dyskutowali o tym, jak ściślej 
współpracować, wzmocnić 
gospodarkę i społeczeństwo 
oraz poprawić zarządzanie  
i łączność.

Wszyscy przywódcy uzgodnili 
wspólną deklarację. Potwierdzili 
w niej swoje zaangażowanie 
na rzecz Partnerstwa Wschod-
niego i podkreślili doniosłość tej 
inicjatywy.

UE potwierdziła w deklaracji, 
że nadal jest gotowa wspie-
rać integralność terytorialną, 
niepodległość i suwerenność 
wszystkich swoich partnerów.

Uczestnicy szczytu zaape-
lowali o odnowione wysiłki na 
rzecz pokojowego i zgodnego 
z prawem międzynarodowym 
rozwiązania nierozstrzygniętych 
konfliktów w regionie. Wyrazili 
uznanie dla europejskich aspi-
racji i europejskiego wyboru 
partnerów, którzy podpisali ukła-
dy o stowarzyszeniu z UE: Gruzji, 
Mołdawii i Ukrainy. Przypomnieli 
jednocześnie o prawie pozosta-

łych partnerów do samodziel-
nego wyboru poziomu ambicji 
względem UE.

Przywódcy przyjęli 20 założeń 
na rok 2020. Nakreślono w nich, 
w jaki sposób poprawić warunki 
życia obywateli wschodnich 
krajów partnerskich w prioryteto-
wych dziedzinach współpracy 
ustalonych w Rydze w 2015 r.

www.consilium.europa.eu

WIADOMOŚCI

KOMENTARZE

SZCZYT PARTNERSTWA WSCHODNIEGO 
W BRUKSELI

GRUZJA, MOŁDAWIA I UKRAINA W UE? 
Unia uznaje europejskie aspiracje państw zza wschodniej granicy, ale nie daje im europejskiej perspek-
tywy – zaznacza ADAM EBERHARDT, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich.

– Gruzja, Mołdawia i Ukraina chciałyby, by 
Partnerstwo Wschodnie było projektem, który 
prowadzi do członkostwa w Unii Europejskiej. By 
to nie było tylko źródło pieniędzy i impulsu moder-
nizacyjnego, ale także stanowiło przedsionek do 
wspólnoty europejskiej. Unia nie jest natomiast 
skłonna do tego typu deklaracji, chociaż uzna-
je aspiracje państw wschodnioeuropejskich. 
Partnerstwo Wschodnie miało dwa filary: ruch 
bezwizowy i umowy stowarzyszeniowe. Potencjał 
transformacyjny moim zdaniem już się wyczerpał. 
Tak naprawdę pozostaje pytanie, co Unia Euro-
pejska jest w stanie zaproponować tym krajom – 
powiedział na antenie Jedynki Adam Eberhardt.

Zapytany o ewentualne członkostwo Gruzji, 
Mołdawii i Ukrainy w UE gość Jedynki stwierdził, 
że „trudno sobie w tym momencie wyobrazić 
rozszerzanie UE”. 

– Jeśli Unia miałaby pokazywać, że jest zdolna 
do rozszerzeń to bardziej o państwa Bałkanów 
Zachodnich, ale one również mają olbrzymie 
wyzwania przed sobą. Ochota do uchylenia 
drzwi Unii Europejskiej jest znikoma, a perspekty-
wy też są bardzo ograniczone. Pozostają małe 
kroki, czyli np. zwiększanie powiązań głównie na 
poziomie społecznym i infrastrukturalnym – dodał 
Eberhardt.

www.polskieradio.pl

Foto: PAP / Paweł Supernak
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1793 roku Raszków znajdował 
się w Imperium Rosyjskim – czuć 
się Polakami, bo na taką naro-
dową identyfikację wskazują 
upamiętniające ich i napisane w 
języku polskim inskrypcje, musieli 
wreszcie być ludźmi wykształco-
nymi, swobodnie poruszającymi 
się po świecie greckich symboli  
i klasycznej architektury sepul-
kralnej. Byli zapewne katolikami – 
bo na miejsce swej ostatniej dro-
gi wybrali cmentarz katolicki – 
ale z liberalnym podejściem do 
religii, częstym w kręgach nowo-
cześnie myślącej, racjonalistycz-
nie i scjentystycznie nastawionej 
dziewiętnastowiecznej inteligen-
cji, na co wskazują trzykrotnie 
użyte słowa „tu leży”, bez odnie-
sień do symboliki chrześcijańskiej 
i próśb o modlitwę czy choćby 
westchnienie do Boga. Musieli 
być także ludźmi majętnymi  
i dysponującymi niebagatelny-
mi środkami finansowymi – ich 
grobowiec z białego marmuru, 
cennego wapienia krystaliczne-
go, nie występującego w pobli-
żu Raszkowa i sprowadzonego 
z daleka, na pewno nie był wy- 
konany przez miejscowych rze-
mieślników, wybrany materiał 
kamieniarski, artyzm i symbolika 
detali, wskazują na najwyż-
szej klasy artystów-kamieniarzy, 
kto wie, może ze Lwowa lub  
z Odessy, i dowodzą zarówno 
wysmakowanego gustu zama-
wiającej grobowiec rodziny, jak 
i żelaznej woli, by to artystycznie 
i logistycznie (transport? Może 
Dniestrem? –to także zagadka!) 
trudne przedsięwzięcie dopro-
wadzić do zamierzonego celu.

A więc kim byli Jakób, Win-
centy i Alexander Przemyscy? 
Wiemy tylko tyle, ile odsłonili 
przed nami sami. Na pewno 
byli Polakami i chcieli na wieki 
pozostać w zapewne nadal dla 
nich polskim, choć od drugie-
go zaboru upłynęło lat blisko 
sześćdziesiąt, naddniestrzańskim 
Raszkowie.

Założony przez Jana Zamoy-
skiego na miejscu zapisanej w 
średniowiecznych kronikach 
miejscowości Karawuł Raszków 
nad Dniestrem w czasach Rze-
czypospolitej Obojga Narodów 
odgrywał znaczącą rolę jako 
graniczny gród strzegący między 
Jampolem a Jahorlikiem zawsze 
niespokojnego pogranicza pol-
sko-tureckiego. W siedemna-
stym wieku przechodził z rąk do 
rąk, jedną z bitew (zwycięską) 
stoczył w jego obronie Jan III 
Sobieski. Na blisko stulecie wrócił 
jeszcze do Polski po Pokoju Kar-
łowickim w 1699 roku, zapisując 
się w historii jako ważna stanica 
rycerska na południowych krań-
cach Województwa Bracław-
skiego w Prowincji Małopolskiej, 
silnie ufortyfikowana i broniąca 
lewego (wschodniego) brzegu 
Dniestru. Ostatecznie został utra-
cony na rzecz Rosji w II rozbiorze 
w 1793 roku.

Miejscowość wielokrotnie 
wymienianą w Trylogii (w „Og- 
niem i Mieczem”, a zwłaszcza 
w „Panu Wołodyjowskim” – sce- 
nę podpalenia przez Azję Tuhaj-
bejowicza Raszkowa pamiętają 
wszyscy czytelnicy powieści 
i widzowie filmu) przez wieki 
zamieszkiwali Polacy, ich potom-
kowie żyją tam do dziś. Po daw-

nych mieszkańcach grodu po- 
został stary polski cmentarz 
szlachecki, miejsce troski i szcze-
gólnego zainteresowania ze 
strony Towarzystwa Polskiej Kul-
tury „Jasna Góra” z Tyraspola 
i Raszkowa, ważne dla całej 
społeczności polskiej mieszkają-
cej w Naddniestrzu. Na cmen-
tarzu spoczywają w znakomitej 
większości Polacy, a ich mogiły 
są datowane od przełomu XVIII 
i XIX wieku, niewykluczone, że 
dalsze prace renowacyjne 
pozwolą odkryć również wcze-
śniejsze, pamiętane przez współ-
czesnych raszkowian, ślady 
pochowków. Cmentarz Polski 
jest najbardziej rozpoznawalnym 
polskim zabytkiem sienkiewi-
czowskiego Raszkowa i stąd 
rozpoczynają się zazwyczaj 
wędrówki po tej historycznej 
miejscowości.

Dodać należy, że para-
fia w Raszkowie liczyła kiedyś 
5 400  wiernych i stanowiła, razem 
z pobliskimi wsiami włościański- 
mi i zaściankami szlacheckimi, 
największe skupisko Polaków na 
tym terenie. 

Sam cmentarz stanowi nie-
zwykle ważny dowód historycz-
nej obecności Polaków na tych 
ziemiach. Znajdujące się na 
cmentarzu zabytkowe, unikalne 

marmurowe nagrobki o klasy-
cyzującej formie. Szczególną 
uwagę zwraca jeden z nich, 
najstarszy, pod którym miał 
spoczywać zmarły w 1851 roku 
Jakób Przemyski. Zwieńczeniem 
nagrobka jest element w kształ-
cie tympanonu ozdobionego 
kwietnymi wolutami, na któ-
rego frontowej stronie przed-
stawiono pięknie wyrzeźbioną 
klepsydrę, atrybut boga czasu 
Chronosa, symbol nieuchron-
nego przemijania, a na stronie 
tylnej – wizerunek węża poże-
rającego własny ogon i odra-
dzającego się własną mocą, 
Uroburosa, staroegipski i grecki 
jednocześnie symbol wiecznego 
powrotu, zarazem destrukcji, jak  
i nieskończoności, wszechrze-
czy, która nie zanika i trwa na 
przekór upływowi czasu.

Konserwatorzy zdemonto-
wali grobowiec, odsłaniając 
i wzmacniając znajdujące się 
pod nim sklepienie, oczyścili, 
odnowili i uzupełnili ubytki wszyst-
kich kamiennych płyt, wykonali 
nowy fundament i wzmocnili 
konstrukcję nośną, a także usta-
wili ponownie i zamienili górne 
elementy obu nagrobków, co 
przyczyniło się do przywrócenia 
ich pierwotnego układu. Co 
ciekawe, po otwarciu wnętrza 
grobu konserwatorzy nie natrafili 
ani na szczątki ludzkie, ani na 
żadne fragmenty trumien.

Nie jest to jedyna tajemnica, 
jaka wiąże się z grobowcem 
Jakóba, Wincentego i Alexan-
dra Przemyskich. Nie wiemy, ani 
kim byli pochowani w nim i zna- 
ni nam tylko z imienia i nazwi-
ska zmarli, czym się zajmowali 
i dlaczego znaleźli swój ostatni 
spoczynek właśnie w Raszkowie. 
Musieli być związani z tą ziemią 
na przestrzeni co najmniej dwu-
dziestu lat (pochówki pochodzą 
z lat 1851 – w styczniu tego roku 
zmarł Jakób, 1859 – w sierpniu 
Wincenty, i 1870 także w sierpniu – 
Alexander), musieli – choć od 

w

POLSKIE ŚLADY W MOŁDAWII
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pomniki i grobowce zachowały 
dużą wartość historyczną i kul- 
turową. Na kamiennych nagrob-
kach, pomnikach i obeliskach 
widnieją jeszcze polskie imiona 
i nazwiska: Wnorowski, Przemy-
ski, Kowalski, Jabłoński, Jesio-
nowski, Krzyżanowski… Wiele 
inskrypcji pozostało już tylko we 
fragmentach, niektóre są cał-
kowicie zatarte. Z upływem lat  
i brakiem odpowiednich działań 
konserwujących krzyże, płyty 
nagrobne i pomniki – co natu-
ralne – popadły w ruinę. 

Podejmowane przez ostat-
nich kilka lat działania doraźne 
oraz podejmowane z najlep-
szą wolą, lecz z konieczności 
ograniczone prace konserwa-
cyjne, stanowiły wstępny etap, 
pozwalający na zachowanie 
dla przyszłych pokoleń rzeźb 
kamiennych na raszkowskiej 
nekropolii w możliwie najlepszym 
stanie. Dzięki zaangażowaniu 
Fundacji „Pomoc Polakom na 
Wschodzie” i środkom DWPPG 
MSZ z projektów Ambasady RP 
w Kiszyniowie zostały wykonane 
brama i ogrodzenie, podmu-
rowana aleja, dwie tablice 
informacyjne i krzyż z brązu. 
Członkowie Towarzystwa Pol-
skiej Kultury „Jasna Góra” z jego 
prezes Natalią Siniawską (która 
za swą działalność polonijną 

na rzecz przywrócenia polskiej 
pamięci na Kresach w roku 2013 
została laureatką nagrody im. 
Jana Rodowicza „Anody” dla 
„bohaterów czasu pokoju”) 
przez ostatnich dziesięć lat syste-
matycznie czyścili teren cmen-
tarza i pielęgnowali jego szatę 
roślinną, mając świadomość, jak 
niezwykłym miejscem dane się 
im opiekować.

Znaczące zmiany, pozwala-
jące mieć nadzieję na zacho-
wanie raszkowskiej nekropolii,  
a nawet przywrócenie pierwot-
nej świetności jej najlepszym 
zabytkom, zaszły dopiero od 
czasu, gdy w Raszkowie pojawili 
się Prof. Janusz Smaza, autory-
tet w dziedzinie konserwacji 
rzeźby kamiennej, i Pan Michał 
Michalski, naczelnik Wydziału 
ds. Polskiego Dziedzictwa Kul-
turowego za Granicą z MKiDN,  
a następnie Pan Mikołaj Fal-
kowski, prezes Fundacji „Pomoc 
Polakom na Wschodzie” oraz 
Pan Jan Malicki, dyrektor Stu-
dium Europy Wschodniej w Uni- 
wersytecie Warszawskim. Do 
Raszkowa zaczęli przyjeżdżać 
w lecie studenci-wolontariusze 
z SEW, a także z innych wydzia-
łów UW oraz z UMCS, którzy 
z zapałem i nieustępliwością 
zaczęli karczować zarastającą 
cmentarz roślinność, a w wolne 

wieczory uczyć młodych raszko-
wian języka polskiego. Z fundu-
szy MKiDN, a także ze środków 
Senatu RP przyznanych Fundacji 
„Pomoc Polakom na Wscho-
dzie” (wspartych funduszami 
firmy Plastics Moldova) zaczęto 
prowadzić wspomniane wyżej 
prace rewitalizacyjne pod opie-
ką artystyczną prof.  Janusza 
Smazy i jego nadzorem konser-
watorskim. W roku 2016, pod- 
czas pierwszego sezonu prac, 
renowacji poddano trzy nagrob-
ki z połowy XIX wieku, w roku 
2017 – grobowiec Rodziny Prze-
myskich, na rok 2018 zaplano-
wano dalsze prace. 

Zakreślone na przyszłość pla- 
ny, tym bardziej realne, ze spo-
tkały się z przychylnością zarów-
no miejscowej, jak i centralnej 
administracji, pozwalają żywić 
nadzieję, że kilkadziesiąt polskich 
nagrobków na raszkowskim 
Cmentarzu Polskim, o wyjątko-
wych walorach historycznych 
i estetycznych, zostanie urato-
wanych, stanowiąc dowód nie 
tylko polskiej obecności na tych 
dawnych dumnych skrawkach 
Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów, ale i żywotności miesz-
kającej tam obecnie polskiej 
Diaspory.

I jeszcze pointa, zagadka, 
którą podczas podpisywania 
protokołu kończącego sezon 
2017 zadał komisji prof. Janusz 
Smaza: co łączy Raszków z Pary-
żem? Jak się okazuje – wiele. Na 
Cmentarzu Père-Lachaise grób 
Chopina odnawiają właśnie 
konserwatorzy Radosław i Rafał 
Tusznio. Fryderyk Chopin zmarł  
w Paryżu w 1849 roku, jego nagro-
bek odsłonięto w październiku 
1850 roku, Jakób Przemyski zmarł 
w Raszkowie w 1851 roku. Gdzie 
Rzym, gdzie Krym, głosi znane 
powiedzenie. Otóż – i w cza- 
sie, i w przestrzeni wcale nie tak 
daleko…

Anna Stankiewicz
29 listopada 2017

POLSKIE ŚLADY W MOŁDAWII
w

Na zaproszenie Ambasadora RP Bartłomieja 
Zdaniuka w sobotę 16 grudnia w siedzibie Amba-
sady przy ul. Grenoble spotkali się liczni zapro-
szeni przedstawiciele działających w Mołdawii 
organizacji i stowarzyszeń polonijnych, mediów 
polonijnych i aktywnych grup jednoczących 
Polaków zamieszkałych w Mołdawii. Większość 
uczestników sobotniego spotkania, to osoby od lat 
zaangażowane w działalność polonijną, mogą-
ce się pochwalić dorobkiem reprezentowanych 
organizacji, czy też własnym.

W spotkaniu uczestniczyli również: Kierownik 
Wydziału Konsularnego Radca-Minister Janusz 
Dawidowicz, III Sekretarz Konsul Paweł Niedź-
wiedzki i Referent ds. Polonii Anna Stankiewicz.

Na początku spotkania Konsul Janusz Dawido-
wicz poinformował wszystkich obecnych 

o zasadach przekazywania środków finanso-
wych na realizację zadań polonijnych w roku 2018.

Pierwszą, dominującą, część spotkania 
zajęła dokonana przez obecnych prezentacja 
działalności reprezentowanych przez nich pod-
miotów. Przewodniczące polonijnych organiza-
cji opowiedzieli o swoich dokonaniach w roku 
2017, przedstawiając materiały dokumentujące 
działania oraz wydawane przez siebie materiały 
prasowe i czasopisma. Omawiano również szereg 
zagadnień związanych z planami dotyczącymi 

działalności polskich stowarzyszeń w Mołdawii 
w przyszłym roku i kontynuowania współpracy 
z Ambasadą RP i Wydziałem Konsularnym RP  
w Kiszyniowie. Prezesi i wiceprezesi stowarzyszeń 
polonijnych podzielili się z przedstawicielami 
innych organizacji swoimi planami dotyczącymi 
przewidzianych na rok przyszły organizowanych 
przez swoje środowiska przedsięwzięć, uroczystości 
i imprez. 

Wiele uwagi Pan Ambasador poświęcił przygo-
towaniom do obchodów 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości w 2018 roku, zachę-
cając środowisko polonijne do aktywnego udziału 
w uroczystościach oraz – przede wszystkim – 
do skoordynowanego działania. 

Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję do 
przełamania się opłatkiem.

Pan Ambasador złożył środowiskom polonij-
nym życzenia na nadchodzące Święta Bożego 
Narodzenia oraz nowy rok 2018, wyrażając nadzie-
ję, że będzie on obfitował w okazje do bliskiej 
współpracy Ambasady RP w Mołdawii z Polonią.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia Ambasada RP w Kiszyniowie zorganizowała 
spotkanie świąteczne dla przedstawicieli środowisk polonijnych i nauczycieli uczących w Republice 

Mołdawii języka polskiego. 

Na zdjęciu (od prawej): Referent ds. polonijnych Anna Stankiewicz, 
Ambasador RP Bartłomiej Zdaniuk, Kierownik Wydziału Konsularnego 
Radca-Minister Janusz Dawidowicz, III Sekretarz Konsul Paweł 
Niedźwiedzki i Prezes „Polskiej Wiosny w Mołdawii” Oksana 
Bondarczuk, prezentująca broszurę „17 lat razem!” wydaną przez 
stowarzyszenie w roku 2017

Spotkanie Opłatkowe przedstawicieli  
organizacji polonijnych w Mołdawii

AKTUALNOŚCI
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– Stowarzyszenie „Jasna Gó- 
ra” obejmuje swoją działalnością 
całe Naddniestrze?

– Generalnie tak. Obej-
mujemy polonijne środowisko  
w miastach Tyraspol i Bendery 
oraz rejon Kamionki: wioski Rasz-
ków i Słoboda-Raszków. W Tyra-
spolu znajduje się siedziba naszej 
organizacji i tutaj zapadają 
wszelkie decyzje, tutaj skupia się 
także administracyjna i kulturalna 
działalność „Jasnej Góry”.

Ja urodziłam się w Raszko-
wie, znanym z Trylogii Henryka 
Sienkiewicza. Odkąd czytam 
jego dzieła, stał się pewne-
go rodzaju inspiracją dla mnie  
w aktach twórczych i realnej 
pracy na rzecz rozwoju naszej 
wspólnoty „Jasna Góra”, a przy-
kładem tego jest Dom Polski 
„Wołodyjowski” w Raszkowie. 
W Raszkowie się wychowałam 
i spędziłam młodość, dlatego 
dobrze znam tutejsze środo-
wisko, ludzi i ich potrzeby. Już 
jako osoba dorosła przepro-
wadziłam się do Tyraspolu i za- 
angażowałam się w istniejące 
stowarzyszenie. 

W Tyraspolu mamy wspania-
łą, kreatywną młodzież, zrzeszo-
ną w „Jasnej Górze”, dzięki której 
funkcjonuje zespół taneczny  
i muzyczny, chór przykościelny. 

Ostatnio młodzież pomogła 
w szybkim remoncie Centrum 
Kultury Polskiej, które niedawno 
powołaliśmy do życia, by rozsze-
rzyć nasze idee na wielu nowych 
płaszczyznach, biorąc pod uwa-
gę edukację, medycynę i kulturę 
szeroko pojętą. Natomiast dzieci 
tworzą zespół tańca ludowe-
go pod nazwą „Koraliki”. Dla 
nich to głównie organizujemy 
corocznie imprezę mikołajkową 
na tyraspolskim lodowisku. Także 
w miejscowym Domu Tradycji  
i Rzemiosła odbywają się wszelkie 
spotkania, akademie i uroczy-
stości narodowe. Dzieci mogą 
tutaj przebywać w ramach so- 
botnio-niedzielnych zajęć, zjeść 

obiad, odrobić lekcje, spotkać 
się w swoim gronie, a także 
uczyć się języka polskiego czy 
też uczestniczyć w zajęciach 
muzycznych i choreograficz-
nych, które prowadzą Inna i Julia 
Bugajenko. 

– A jaką rolę w waszych ide-
ach odgrywa „sienkiewiczowski” 
Raszków?

– Raszków jest miejscem 
magicznym, wyjątkowym, głów-
nie ze względu na swoją historię, 
ludzi i uroczą przyrodę. Tutaj 
odczuć można ducha daw-
nych czasów. Dawne miasto 
stanowiło kresową twierdzę, 
broniącą granic Rzeczypospo-
litej. O bogatej przeszłości Rasz-
kowa świadczą tutejsze zabytki: 
kościół pw. św. Kajetana, będą-
cy najstarszą świątynią rzymsko-
katolicką na terenie dzisiejszej 
Mołdawii, stary polski cmentarz, 
ruiny renesansowej synagogi  
z zachowanymi jeszcze freskami 
i starej cerkwi. Naszym celem  
w Raszkowie jest praca na rzecz 
odrodzenia się polskości, przede 

wszystkim języka i narodowej 
tradycji. Tutaj mieszka wiele osób, 
które dawniej czuły się Polakami, 
o tym fakcie świadczą polsko 
brzmiące nazwiska.

 
– Proszę więcej powiedzieć  

o Domu Polskim „Wołodyjowski”.
– Raszkowscy Polacy w swej 

nostalgii za Ojczyzną swoich 
przodków chcieli mieć kawa-
łeczek polskiej ziemi, swój Dom. 

Nasz Dom Polski to światło 
kultury polskiej w skromnej kom-
nacie z zapieckiem, krzyżem i 
biblią... To przede wszystkim ludzie 
tu mieszkający, szukający swoich 
korzeni. To historyczny i literacki 
ślad polskości w nieuznanym 
regionie Europy, posiadający 
swoją ponadczasową wartość, 
choć niewielu Polaków sobie to 
uświadamia. To nowy czas dla 
nas wszystkich, czas spotkania 
z rodakami z Polski. To skarbiec 
rodzinnych niezapisanych, prze-
dziwnych historii Polaków w et- 
nicznej mozaice Naddniestrza. 

– To rzeczywiście bardzo inte-
resujące o czym Pani opowiada. 
Szczerze mówiąc, już chciałbym 
tam być!

– To miło słyszeć. Dom Pol-
ski „Wołodyjowski” co prawda 
nie jest oficjalnie otwarty, gdyż 
wymaga jeszcze ukończenia 
remontu, ale wszyscy chętni 
mogą w nim przebywać, noco-
wać, pracować, rozwijać swoje 
pasje naukowe, artystyczne. To 
teren w tej materii jeszcze dziewi-
czy. Jednak organizowaliśmy już 
w naszym Domu Polskim i Ogro-
dzie Sztuki pierwsze wernisaże 
fotografii, malarstwa, spotkania 
z literatami, poetami i artystami  
z Polski. Także w tym roku studenci 
ze Studium Europy Wschodniej 
UW, porządkujący polski cmen-
tarz, zamieszkali w Domu Pol-
skim „Wołodyjowski”. Częstym 
gościem naszego Domu jest 
profesor warszawskiej ASP Janusz 
Smaza, nadzorujący i realizujący 

projekt ochrony miejscowego 
cmentarza, oraz polscy kon-
serwatorzy, wykonujący prace 
renowacyjne. 

– W pobliżu Raszkowa mamy 
jeszcze bliźniaczą wioskę?

– Niedaleko stąd jest miej-
scowość Słoboda-Raszków. 
Tutaj  również mamy nasz 
Oddział „Jasnej Góry”. To ośro-
dek polskości, który wspieramy 
i podtrzymujemy w dotychcza-
sowym kształcie. Dzięki stara-
niom miejscowej społeczności 
funkcjonuje od 1992 r. szkoła,  
w której jest nauczany język polski. 
W tym roku nauczycielka języka 
polskiego Antonina Pietrasz, kie-
rująca Oddziałem „Jasnej Góry”  
w Słobodzie-Raszków, otrzyma-
ła za swoją długoletnią pracę 

pedagogiczną Złoty Krzyż, przy-
znany przez Ministra Edukacji 
Narodowej RP („Jutrzenka” 
10/2017 – red.). Jesteśmy bar-
dzo wdzięczni Pani Antoninie 
za owocną współpracę na 
rzecz podtrzymywania polskości  
w naszym środowisku.

– Celem działalności stowa-
rzyszenia jest także ochrona pol-
skich zabytków i miejsc pamięci 
na terenie Naddniestrza?

– Jan Paweł II w swym dzie-
le „Pamięć i tożsamość” pisze: 
„Ojczyzna zawiera głębokie 
sprzężenie pomiędzy tym, co 
duchowe, a tym, co material-
ne, pomiędzy kulturą a ziemią”. 
Dlatego też, ochrona zabytków 
jest jednym z naszych podsta-
wowych celów jako dziedzictwo 

SZKIC DO PORTRETU SZKIC DO PORTRETU

Towarzystwo Polskiej Kultury „JASNA GÓRA”

W 2004 roku Polacy, żyjący w Tyraspolu a skupieni wokół 
parafii pw. św. Trójcy, postanowili powołać do istnienia 

organizację, która reprezentowałaby potrzeby środowiska 
polskiego w Naddniestrzu. Powstanie Towarzystwa Polskiej Kul-
tury „Jasna Góra” było więc inicjatywą oddolną całej polskiej 
społeczności. Nazwa organizacji odwołuje się do częstochow-
skiej Jasnej Góry, do tego, co w dziejach narodu i państwa jest 
najważniejsze, co jest symbolem Polski zarówno w kraju, jak  
i poza jego granicami.

Podsumowanie działalności w latach 2015 – 2017

Z Prezes Towarzystwa Polskiej Kultury „Jasna Góra” NATALIĄ SINIAWSKĄ rozmawia Henryk Przywrzej.

 � Natalia Sinaiwska z d. Krzyżanowska / fot. M. Rybicka

 � Twórcy Domu Polskiego w Raszkowie – 
Natalia Siniawska i Marek Pantuła                / fot. M. Rybicka

 � Szef administracji wsi Raszków Oleg Berszadski i Natalia Siniawska omawiają 
prace na Cmentarzu Polskim w Raszkowie
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kulturowe naszych przodków. To 
dzięki naszym staraniom teren 
Polskiego Cmentarza w Raszko-
wie został uprzątnięty: wycięto 
drzewa porastające aleje, wyty-
czono ścieżki, wywieziono śmieci 
– doprowadzono cmentarz do 
stanu jego pierwotnej funk-
cji. Zainstalowano także nowe 
ogrodzenie. Rozpoczęto prace 
nad jego renowacją w ramach 
projektu Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego RP. 

– Jakie jeszcze działania na 
rzecz środowiska podejmuje 
„Jasna Góra”?

– Tych działań jest wiele. W Ty- 
raspolu prowadzimy bezpłatne 
porady i konsultacje prawne 
dla wszystkich członków naszej 
organizacji, raz w miesiącu orga-
nizujemy w ramach projektów 
medycznych otwarte konsul-
tacje z lekarzami specjalistami 
wielu dziedzin. Istnieje możliwość 
także przeprowadzenia badań 
USG i mammograficznych. Rów-
nież w porozumieniu z Republi-
kańskim Oddziałem Profilaktyki 
Onkologicznej miasta Tyraspol 
prowadzimy bezpłatne badania 
i konsultacje onkologiczne dla 
naszych członków. Te działania 
zawdzięczamy grantom – projek-
tom medycznym, skierowanym 
do „Jasnej Góry”. Dotychczas w 
ramach projektów rozwojowych 
i infrastrukturalnych Ambasady 
RP w Kiszyniowie udało nam 
się pozyskać środki na zorga-
nizowanie i remont polikliniki 

w Raszkowie, która obejmuje 
oprócz Raszkowa także pięć 
przyległych wiosek. Z funduszu 
infrastrukturalnego otrzymali-
śmy środki na remont elewacji 
raszkowskiego Domu Kultury. 
Na jubileusz 615-lecia powsta-
nia Raszkowa stowarzyszenie 
„Jasna Góra” podarowało 
raszkowskiej poliklinice specja-
listyczny ambulans, którego 
zakup sfinansował „jasnogórza-
nin” Eugeniusz Piestow. Bene-
ficjantem projektu „Świetlica 
poliglotów”, pochodzącym  
z programów Fundacji „Pomoc 
Polakom na Wschodzie”, jest 
szkoła w Słobodzie-Raszków, 
która otrzymała pracownię kom- 
puterową, a także z tych środ-
ków został przeprowadzony 
remont świetlicy, doposażono 
salę oraz zorganizowano plac 
zabaw dla dzieci.

 To bardzo duży i głęboki 
zakres działań społecznych. 

– Skąd bierze Pani tyle sił  
i pomysłów na realizację tychże 
idei?

– Przede wszystkim zawsze 
liczę na wsparcie i pomoc wszyst-
kich członków stowarzyszenia,  
w tym z naszych oddziałów. Nig- 
dy nie zawiedli! Jestem im bardzo 
wdzięczna.

Szczególne podziękowa-
nia należą się Ambasadzie RP  
w Kiszyniowie – osobiście pań-
stwu Annie i Jerzemu Stankiewi-
czom, Senatowi RP, Ministerstwu 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego w Warszawie, Fundacji 
„Pomoc Polakom na Wscho-
dzie”, Markowi Pantule, który jest 
Honorowym Członkiem naszego 
Towarzystwa i prezesem Fun-
dacji „Humana Mundi” w Prze-
myślu, firmie Plastics Moldova 
SRL i jej Dyrektorowi Ireneuszowi 
Derkowi. W imieniu stowarzysze-
nia dziękuję wszystkim osobom 
i organizacjom wspierającym 
nasze działania! 

Oczywiście, miejscowym 
władzom także zawdzięczamy 
pomoc i opiekę merytoryczną 
nad naszą organizacją. 

– Dziękuję! 

SZKIC DO PORTRETU

NATALIA SINIAWSKA 
Funkcję prezesa Towarzystwa Kultury Polskiej „Jasna Góra” objęła w 2007 roku.
Matka dwójki dzieci – ośmioletniej Karoliny, uczennicy II klasy szkoły podstawowej, i czternasto-

letniego Władka, ucznia wojskowej szkoły średniej. Psycholog, absolwentka psychologii Międzyre-
gionalnego Uniwersytetu Tyraspolskiego, organistka w kościele pw. św. Trójcy w Tyraspolu. 

 W roku 2013 została laureatem Honorowej Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” w Muzeum 
Powstania Warszawskiego jako wzór do naśladowania dla młodych pokoleń. 

W roku 2017 jako prezes polskiej organizacji społecznej otrzymała imienne podziękowanie  
i dyplom od władz Naddniestrza za wkład w rozwój współpracy pomiędzy Naddniestrzem a Polską, 
przekazany na uroczystej akademii z okazji Święta Niepodległości Polski.

 � Specjalistyczny ambulans przekazany przez  
stowarzyszenie „Jasna Góra” dla polikliniki w Raszkowie    / fot. http://jasnagora.org        

Rozmawiał Henryk Przywrzej

Na początku  listopada 
2017  r. w Komracie – głów-
nym ośrodku i zarazem stolicy 
Autonomii Gagauskiej – odby-
ła się premiera pierwszego 
gagauskiego filmu fabularne-
go „Dünürcülük” („Wczoraj”).

Scenariusz filmu w reżyserii 
Ivana Patramana oparty jest 
na motywach opowiadania 
Nikolaja Baboglo. Akcja toczy 
się w latach 1920-28, w okresie, 
gdy Besarabia znajdowała 
się pod władaniem Królestwa 
Rumunii. Obraz opowiada  
o miłości, rodzinie i tym, że nic 
nie dzieje się bez woli Bożej. Sfil-
mowana w czerni i bieli histo-
ria, silnie związana z gagauską 
kulturą i tożsamością, powsta-
ła dzięki środkom zebranym 
głównie wśród mieszkańców 
Terytorium Autonomicznego 

Gagauzji. Jest to więc, jak 
podkreśla reżyser, film będący 
poniekąd dziełem narodu. 

Scenariusz w języku gagau-
skim napisał znany poeta, 
Todur Maringolu. W „Dünürcü- 
lük” wystąpili między innymi 
Mikhail Konstantinov, Ilya Hadji, 
Olesya Sobor, Sorin Sima oraz 

grono naturszczyków. Obraz 
prezentowany jest w kinach ca- 
łego Terytorium Autonomicz-
nego Gagauzji, można go 
będzie również obejrzeć w Ki- 
szyniowie.

Sławomir Pietrzak
na podstawie materiałów:

www.comrat.md i http://gagauzinfo.md)

Pierwszy gagauski film fabularny
CIEKAWOSTKI

29 listopada 2017 roku 
w Domu Polskim w Bielcach 
odbyła się lekcja otwarta 
języka polskiego: „Tradycyjne 
polskie Andrzejki” prowa-
dzona przez panią Irenę Tor-

bus – nauczycielkę z ORPEG. 
Wszystkich przybyłych powi-
tała dyrektor Domu Polskiego  
w Bielcach pani Wiktoria 
Koczurowska. Po informa-
cjach o polskich Andrzejkach, 

o zmianie w tradycjach czyli 
o tym, że panowie porzucili 
„Katarzynki” na rzecz „Andrze-
jek” i obecnie zarówno pano-
wie jak i panie wspólnie świętu-
ją w wigilię świętego Andrzeja, 
przystąpiono do wróżb.

Było lanie wosku, przekłu-
wanie szpilką serduszek w celu 
poznania imion przyszłych żon 
czy mężów, odczytywanie 
przyszłości z liter lub rozsypa-
nych szpilek itd...

Zajęcia zakończyły się póź-
nym wieczorem i wszyscy 
twierdzili, że były interesujące.

Irena Torbus,
nauczycielka skierowaną do pracy 

w Bielcach przez ORPEG

LEKCJA OTWARTA JĘZYKA POLSKIEGO

AKTUALNOŚCI

Fot. Igor Gaibei
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Koszt najdroższych potraw  
w „La Placinte” oscyluje w okoli-
cach 150 lei, czyli 30 zł (przy czym 
są to już najczęściej dwuosobowe 
półmiski). W cenie otrzymujecie 
ponadto swojski klimat, naprawdę 
ładny, folklorystyczny wystrój oraz 
niezłą obsługę.

opr. Ałła Klimowicz 
na podst. www.jedzbawsie.pl

Присылайте в редакцию 
свои семейные воспоми-
нания – они станут важным 
свидетельством истории 
жизни поляков на этих зем-

лях. Благодаря им можно 
сохранить от забвения не 
только судьбы людей и их 
семей, но также давние 
обычаи, культуру и многие 
ценные подробности по-
вседневной жизни преды-
дущих поколений.

Присланные работы по-
сле публикации в нашем 
журнале, будут включены  

в IV часть книги „Семейные 
воспоминания”, которая 
готовится к печати и выйдет 
в конце 2018 года. К напи-
санным воспоминаниям 
добавьте копии фотогра-
фий из вашего семейного 
архива. 

Память о ваших 
предках останется  

в этой книге.  
Навсегда.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС УВЕКОВЕЧИТЬ СУДЬБЫ ПОЛЬСКИХ СЕМЕЙ В МОЛДАВИИ!

DYWANY
Mołdawskie kobiernictwo – 
to historia o tym,  
jak ludowe rzemiosło 
przerodziło się  
w gałąź przemysłu, 
a jego wyroby stały 
się cennym towarem 
eksportowym.

W kombinacie „Floare-
-Carpet” zamawiają dywany 
tacy odbiorcy jak Kreml, Teatr 
Wielki, Rosyjski i Rumuński Patriar-
chat. 87 proc. produkcji wysyła się 
na eksport – do Francji, Wielkiej 
Brytanii, Grecji, Czech, Niemiec, 
Rumunii, na Węgry, Ukrainę, do 
Rosji i Kazachstanu.

Mnogość i różnorodność dy- 
wanowych wzorów przewyższa 
wyobrażenia – na kombinacie 
działa pracownia artystyczna wraz 

ze szkołą, gdzie 
kształcą się przyszli 

projektanci. Niewiele 
zakładów wytwarzających dywa-
ny może sobie na to pozwolić. 
Artyści znają historię powstania 
ukazanych na dywanach motywów 
i umieją zastosować swoją wiedzę 
do tworzenia własnych, niepowta-
rzalnych wzorów.

Barwiona przędza, z której wy- 
rabia się dywany w „Floare-Car-
pet”, jest ekologiczna i bezpiecz-

na. Mołdawskie kobierce odzna-
czają się bardzo dobrą jakością  
i są trwałe. Według danych Mię-
dzynarodowego Londyńskiego 
Sekretariatu Wełny produkowane  
w „Floare-Carpet” dywany są 
zdatne do długiego użytkowania 
przy intensywnym obciążeniu 
(3000  przejść w tygodniu). Wytrzy-
mają taką eksploatację i będą 
służyć 40-60 lat.

opr. Anna Dubiel

„LA PLACINTE”
Mołdawia potrafi ująć dobrym 
jedzeniem i to w sposób 
zupełnie niespodziewany. 
Zamiast amerykanizować 
rynek gastronomiczny na 
potęgę, wykształciła własne 
sieciówki, oferujące naprawdę  
dobry fast-food. 

Nie rezygnując bezmyślnie 
z własnych tradycji kulinarnych, 
otworzono w stolicy i najwięk-
szych miastach mołdawskie sieci 
fast-foodowe. 

Owszem, amerykańskie sieci 
shit-foodowe prosperują na miej-
scu bez problemów, ale kawałek 
tortu wykroiły dla siebie także te 
restauracje, które oferują przede 
wszystkim przyzwoitej jakości 
jedzenie regionalne, satysfak-
cjonujące nie tylko mieszkańców 
kraju, ale również spragnionych 

nowych smaków turystów. Pod-
czas wizyty w Mołdawii nie 
można ominąć przynajmniej 
jednego lokalu o wdzięcznej 
nazwie „La Placinte”.

„La Placinte” to mołdaw-
ska sieć restauracji, słynąca 
z naprawdę dobrej mołdawskiej 
kuchni.Prym wiedzie tu oczywiście 
placinta, występująca w różnych 
kształtach i rozmiarach. W menu 
tej fast-foodowej sieci znajdują się 
także inne mołdawskie specjały, 
wśród których najpopularniejszy-
mi są: ciorba, czyli coś na kształt 
kwaskowatego rosołu z dużą 
ilością warzyw i mięsa; mamałyga  
z bryndzą; sarmale – małe gołąbki 
w liściach winorośli; liczne potrawy 
mięsne, bazujące w dużej mierze 
na wołowinie i wieprzowinie. Te 
wszystkie smakowitości otulone 
są zazwyczaj dużą porcją warzyw 
wszelakiej maści – surowych albo 
gotowanych. 

Mołdawskie 
dywany są tkane 

z czystej wełny 
i dlatego znajdują 

nabywców 
na całym 
świecie.

POZNAJĄC KULTURĘ I SMAKI WSCHODNIE

Każdy kraj posiada towary, marki handlowe lub usługi, które eksportuje na światowe rynki. Z jednej 
strony kształtuje to wizerunek, a z drugiej – sprzyja powstawaniu stereotypów. Spróbujmy zastanowić 
się nad tym, czym handluje Mołdawia i jak wpływa to na postrzeganie naszego kraju.

Sukces „La Placinte” 
w Mołdawii był na tyle duży, 

że lokale tej sieciówki 
3 lata temu pojawiły się 

w sąsiednim kraju, szturmem 
zdobywając serca Rumunów.

4. Następstw
Форма родительного паде-

жа множественного числа сло-
ва następstwo («последствие») 
оканчивается на прелестный 
кластер из четырех согласных. 
Впрочем, волноваться не стоит: 
форма родительного падежа 
этого слова встречается не так 
уж часто. И скажите спасибо, 
что вам не нужно объяснять, 
что такое падеж. Не всем ино-
странцам так везет.

5. Źdźbło
Cлово źdźbło действительно 

выглядит ужасающе, хотя здесь 
всего лишь четыре согласных 
звука подряд, а не пять: Ź, DŹ, B, Ł. 
А означает это страшное слово 
всего лишь «стебель, былинка».

6. Bezwzględny
Итак, здесь пять соглас-

ных звуков, каждый из которых 
обозначен соответствующей 
буквой. И значение слова под-
ходящее: «безжалостный».

7. Szymankowszczyzna
Если вы справились с пре-

дыдущими примерами, то 
можете считать себя почти что 
профи, поэтому название этой 
маленькой польской деревуш-
ки не должно вызвать особых 
проблем. Возможно, вас обна-
дежит тот факт, что это одно из 
самых длинных географиче-
ских наименований в Польше. 

8. Szczebrzeszyn
Еще один милый городок  

с чудесным названием — Шчеб-
жешин (Щебжешин) — знаме-
нит тем, что с него начинается 
самая известная польская ско- 
роговорка:
W Szczebrzeszynie chrząszcz 

brzmi w trzcinie
Перевод: «В Щебжешине 

майский жук гудит в трост-
нике». Что, с первого раза не 
вышло? Пробуем еще раз! 
Маленькая подсказка:
[ф шчебжешы`н’е хшоншч 

бжм'и ф тшч'и`н'е]

Придумал эту скороговор-
ку польский поэт Ян Бжехва. 
Благодаря этому стишку Щеб-
жешин иногда называют поль-
ской столицей правописания. 
А еще здесь ежегодно прохо-
дит литературный фестиваль.

9. Grzegorz
    Brzęczyszczykiewicz
В культовом польском филь- 

ме «Приключения канонира 
Доласа, или как я развязал 
Вторую мировую войну» поль-
ский заключенный во время 
допроса указывает это имя, 
чтобы помешать нацистскому 
офицеру заполнить протокол. 
Реакция офицера, пожалуй, 
лучше всего передает пани-
ку, охватывающую большин-
ство иностранцев при встрече  
с польской фонетикой.

Ну как? Получилось? Не 
очень? Начинайте учить поль-
ский язык! 

Автор: Миколай Глиньский 
www.culture.pl

О САМЫХ СЛОЖНЫХ СЛОВАХ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА

PRZYGODY Z JĘZYKIEM POLSKIM

Немного польской фонетики для тех, 
кто отважится изучать этот язык.

Специально для вас мы подобрали несколько самых сложных примеров

начало в номере 11/2017

OGŁOSZENIE
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POLSKA

Święty Mikołaj był biskupem Miry i urodził się 
na terenie dzisiejszej Turcji jako dziecko zamoż-
nych rodziców. Od młodości wyróżniał się poboż-
nością, a także hojnością i pewnie dlatego stał 
się pierwowzorem postaci obdarowującej biedne 
osoby prezentami. 

Św. Mikołaj wręcza prezenty 6 grudnia,  
w rocznicę swojej śmierci. Coraz częściej przynosi 
również prezenty 24 grudnia, jednak według 
polskiej tradycji jest to rola Gwiazdki lub Aniołka. 
Na Śląsku przyjęło się, że w trakcie kolacji wigilij-
nej pod choinką prezenty zostawia Dzieciątko, 
czyli nowonarodzony Jezus. Z kolei na Kaszubach  
i w Wielkopolsce rolę tę pełni Gwiazdor. To postać 
zaczerpnięta z luterańskich Niemiec, wywo-
dząca się z grupy kolędników, a jej nazwa 
pochodzi od noszonej przez niego gwiazdy. 
Gwiazdor jest ubrany w baranicę i futrzaną 
czapę, a dodatkowo niesie wór z prezentami 
dla grzecznych dzieci i wymierza rózgi tym, 
które były nieposłuszne. 

Początkowo był zwyczaj podkładania 
dzieciom prezentów pod poduszkę w wigilię 
świętego (5 grudnia). Później zaczął przycho-
dzić ,,żywy” św. Mikołaj ubrany w infułę, kapę 
(rzadziej w ornat) z pastorałem w ręku. Towarzy-
szy mu anioł i diabeł w czerwono-czarnym stroju 
z maską na twarzy. Obecnie Święty Mikołaj naj-
częściej kojarzony jest jako miły staruszek z brodą. 

MOŁDAWIA

Mołdawia ma swojego noworocznego bo- 
hatera – to Moş Crăciun [Mosz Kreczun], czyli 
Dziadek Bożonarodzeniowy. Moş Crăciun to przy-
jaciel dzieci, który wie wszystko o ich marzeniach 
i życzeniach, zapisuje, jak zachowywały się przez 
cały mijający rok i oczywiście obdarowuje pre-
zentami, spełniając dziecięce życzenia. Co roku 
przybywa na Święta Bożego Narodzenia z głębi 
mołdawskiego lasu Kodry, a wraz z nim podróżuje 
orszak zwierząt.

Według tradycji Moş Crăciun nosi wąsy i bro- 
dę, jest ubrany w czerwony sięgający poniżej 
kolan płaszcz zdobiony starodawnym ornamen-
tem. Na głowie kuszma – mołdawska czapka  
z owczej wełny, na nogach pastoły, czyli trady-
cyjne mołdawskie buty z bydlęcej skóry, a za- 
miast worka na plecach – przerzucona przez 
ramię diesaga – torba służąca Mołdawianom do 
przenoszenia produktów rolnych. 

Opracowała Anna Plutecka 

Grudzień to okres radosnej świątecznej atmosfery i czas obdarowywania prezentami, 
ale kto tak naprawdę je przynosi? Powszechnie przyjęło się, że Mikołaj – lekko otyły 

starszy pan w czerwonym kubraczku, z długą białą brodą. To najpopularniejszy obraz 
Mikołaja, zaczerpnięty z amerykańskiej reklamy Coca-Coli. Jednak wiele krajów ma 
swojego charakterystycznego posłannika z prezentami.

POSTAĆ ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA  
w Polsce i Mołdawii

TRADYCJE ZNANE I TE ZAPOMNIANE

Польские пословицы 
рассказывают о заботе 
Бога о нас:
Bezpiecznie jak u Pana Boga 
za piecem. (Безопасно, как 
у Бога за печкой).
Также Господь любит 
трудолюбивых:
Kto rano wstaje, temu Pan 
Bóg daje. (Кто рано встает, 
тому Господь Бог дает).
Но Его планы не совпадают 
с нашими: 
Człowiek myśli – pan Bóg 
kreśli. (Человек думает – Бог 
зачеркивает).

Русские пословицы 
подчеркивают, что Бог –  
это не мы, люди:
Всяк про себя, а Господь 
про всех. 
Бог видит, да нам  
не сказывает.
Бог не как свой брат, 
скорее поможет. 
Сколько ни мудри, а воли 
Божьей не перемудришь. 
Бог богом, а люди людьми. 
Человек предполагает,  
а Бог располагает.

Молдавские пословицы 
проницательно замечают:
Numai Dumnezeu creează, 
omul doar educă. (Только 
Бог создает, человек 
воспитывает).
Dumnezeu are grijă de cei 
rătăciţi. (Бог заботится  
о заблудших).
Соглашаются с польскими 
и русскими пословицами:
În siguranşă ca acasa la 
Dumnezeu. (Безопасно,  
как у Бога дома).
И, наконец, советуют:
Cu probleme la Dumnezeu. 
(Со всеми вопросами –  
к Богу).

Пословицы – мудрость народа

Материал подготовила  Александра Никуляк

Декабрь – это месяц ожидания и предвкушения чуда. Мы ждем, когда наступит Рождество. 
Будут украшены елки, в костелах установят вертепы. Дома уже спрятаны и ожидают своего 
часа подарки. Ожидание таинственной Новогодней ночи... И опять Рождество, теперь уже право-
славное... И в этой атмосфере ожидания мы задаемся вопросом – как видятся отношения между 
Богом и человеком в пословицах на трех языках?

KLUB MĄDREJ SÓWKI

2. Na szyję zakładam,
 Gdy dopiecze zima,
 Owijam nim szyję,
 Kiedy mróz przytrzyma!

3. Kiedy mrozik szczypie,
 Kiedy śnieżek pada,
 Każdy ją natychmiast
 Na głowę zakłada.

1. Pada z nieba biały proch,
 Coś jak gwiazdki albo groch.
 Gdy napada po kolana,
 Ulepimy wnet bałwana!

Zagadki-kolorowanki
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Jutrzenka
Pismo Polaków w Mołdawii

SMACZNEGO!

l 250 g mąki pszennej l 140 g cukru pudru l 150 g masła  
l 1 łyżeczka przyprawy (1/2 łyżeczki mielonego cynamonu, 

1/4 łyżeczki mielonego imbiru, 1/4 łyżeczki mielonych  
goździków, 1/8 łyżeczki gałki muszkatołowej)

l 4 łyżki mleka (60 ml)

Ciasteczka 
Swietego Mikołaja

Mąkę wymieszać  
z cukrem pudrem i przy-
prawami. Dodać masło, 
mleko i zagnieść. Ciasto 
zawinąć w folię, lekko 
spłaszczyć i włożyć do 
lodówki najlepiej na całą 
noc.

Po wyjęciu z lodówki 
ciasto rozwałkować na 
grubość 4-5 mm. Formę 
do speculoos oprószyć 
mąką. Kawałki rozwał-
kowanego ciasta wci-
skać w foremkę, nadmiar 
odcinając i wyrównu-
jąc nożem. Wykładać 

(wystukując) na formę wyłożoną papierem do pieczenia. 
Ciastka można również wycinać tradycyjnymi foremkami 
(zachowują swój kształt).

Piec w temperaturze 170ºC przez 15-20 minut. Po upie-
czeniu przestudzić na kratce. Przechowywać do 7 dni  
w szczelnie zamkniętym pojemniku.

Speculoos – ciasteczka Świętego Mikołaja – to cia-
steczka tradycyjnie wypiekane w Belgii i Holandii w wigilię 
dnia Świętego Mikołaja, choć obecnie sprzedawane przez 
okrągły rok. Ciastka są kruche, brązowe, lekko korzenne. 
Charakterystyczne są drewniane formy do ich pieczenia – 
przedstawiają obrazki lub figurki wyciskane na ciastkach 
przed pieczeniem. 

Rubrykę prowadzi EDWARD LEWICKI,  były bielczanin, 
a obecnie kucharz we wrocławskiej restauracji 

„Zielona oliwka”. 

Zdjęcia z archiwum Towarzystwa Kultury Polskiej „Jasna Góra” w Naddniestrzu i Stowarzyszenia „Dom Polski” w Bielcach

FOTORELACJA

Towarzystwo Polskiej Kultury „Jasna Góra” w Naddniestrzu tradycyjnie już zorga-
nizowało dla dzieci z Tyraspolu, Raszkowa i Słobody-Raszków mikołajki na lo-

dowisku. W postać Św. Mikołaja wcielił się Honorowy Członek stowarzyszenia 
Marek Pantuła z Przemyśla. 

Projekt dofinansowano przez Ambasadę RP w Kiszyniowie i Towarzystwo Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Zabrze.

Spotkanie ze Św. Mikołajem w Domu Polskim w Bielcach było 
okazją do zaprezentowania talentów Polonusów: najmłodsi 
odtańczyli taniec góralski i mołdawski, zaśpiewali 
piosenki polskie, recytowali wiersze o zimie, prezentach, 
choince i świętach. Wystąpił również zespół wokalny 
„Jaskółki”, działający przy Stowarzyszeniu „Dom 
Polski”. Przedstawienie przygotowały nauczycielki 
skierowane do pracy za granicą przez ORPEG – Pani 
Irena Torbus i Pani Joanna Bartków.
Paczki dla dzieci były dostarczone w ramach akcji „Paka dla 
rodaka” przez Fundację Rozwoju Mikrospołeczności 
„Per aspera ad astra” z Płocka.

Do dzieci z zespołu 
„Koraliki”, działającego 

przy Towarzystwie Polskiej 
Kultury „Jasna Góra” 

w Tyraspolu, Święty Miko-
łaj zawitał podczas nauki 

języka polskiego. Maluchy 
zaśpiewały gościowi nową 

piosenkę,  
a następnie zaprosiły 

na dyskotekę 
i świąteczny obiad.

Impreza zorganizowana 
przy wsparciu finansowym 

Swietłany i Włodzimierza 
Łucków.

Spotkanie mikołajkowe 
we wsi Grigorówka 

odbyło się w świetlicy 
Koła Polskich Rodzin. 

Dzieci zaśpiewały 
piosenkę o zimie  

i powiedziały krót-
kie wierszyki. Wszy-

scy otrzymali słodkie  
upominki, ufundowa-

ne przez Stowarzyszenie 
„Dom Polski” w Bielcach.

Prezenty 
na Mikołaja

Wszystkie dzieci 
uczące się języka 

polskiego w ośrodkach 
polonijnych Mołdawii 

również otrzymały 
świąteczne słodycze 
ufundowane przez 

Ambasadę RP.

W NASTĘPNYM NUMERZE

święto trzech króli




