TEMAT Z OKŁADKI

Cały rok świętowania stulecia
Niepodległości Polski
Światłość w ciemności
Głębokiej radości i odważnego przyjęcia Jezusa
Chrystusa do siebie na dziś i na cały Nowy Rok! Niech
Duch Święty, który był obecny w Tajemnicy Wcielenia uczy zawierzenia, które pozwoli w pełni przyjąć
nowonarodzonego Pana.
Biskup Płocki Piotr Libera

Saygılı dostlar, Kolada hem önümüzdä gelän
Yeni yıl Yortusu kutlu olsun! Saalık, kısmet hem bütün
iiliklär sizi hiç brakmasın.
Gagauziya Polyaklar Topluluu
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz
wszystkiego najlepszego w nadchodzącym Nowym
Roku życzy
Stowarzyszenie Polaków Gagauzji
Życzę z całego serca całej Redakcji „Jutrzenki”
pełnych radości, miłości, spokoju i optymizmu Świąt
Bożego Narodzenia, a w Nowym Roku – zdrowia, satysfakcji i sukcesów we wszystkich Państwa działaniach, planach i marzeniach!
Anna Stankiewicz,
referent ds. Polonii
Ambasada RP w Kiszyniowie

Zdrowych, radosnych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu dobrych dni, optymizmu
i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2018 roku
dla „Jutrzenki", wszystkich współpracowników i Polaków w Mołdawii przesyłają z Krakowa
Tadeusz Gaydamowicz,
Anna Gaydamowicz-Mazur

W nadchodzącym Nowym Roku życzę Redakcji
dużo szczęścia, zdrowia, radości, sukcesów zawodowych i samych dobrych tekstów w „Jutrzence”.
Kamila Kwiatkowska,
b. lektorka na Uniwersytecie Państwowym
w Kiszyniowie

Cu ocazia Sfintelor Sărbători
vă doresc multă sănătate, fericire şi belşug.
Fie ca Naşterea Domnului să ne lumineze
sufletele şi casele
şi să le umple cu credinţă, speranţă şi
iubire, iar Anul Nou să aducă
tot ce este mai bun.
Preşedintele Uniunii Polonezilor din România
Ghervazen Longher

Z okazji świąt Bożego Narodzenia proszę przyjąć
życzenia zdrowia, szczęścia i dostatku. Niech Narodzenie Pańskie opromieni nasze serca i domy, napełni je wiarą, nadzieją i miłością, a Nowy Rok przyniesie
wszystko co najlepsze.
Prezes Związku Polaków w Rumunii
Ghervazen Longher

Rok 2018 będzie rokiem szczególnym dla wszystkich Polaków. Obchodzić będziemy w nim jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
„11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków –
Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach
i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich
powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata” –
czytamy w uchwale Sejmu ustanawiającej 2018 r. Rokiem
Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Jak podkreślono w dokumencie, to dzięki tym, którzy pozostali nieugięci, nasz Naród wyszedł zwycięsko z dziejowej
próby. „Odzyskanie niepodległości dokonało się poprzez
walkę pełną poświęcenia i bohaterstwa nie tylko na polach
bitew, ale i w codziennych zmaganiach o zachowanie duchowej i materialnej substancji narodowej oraz w codziennym trwaniu polskich rodzin” – głosi uchwała. Sejm wyraził
też nadzieję, że wzorem Ojców Niepodległości – Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego
Daszyńskiego – Polacy porzucą spory, by wspólnie świętować ten radosny Jubileusz w jedności i pojednaniu.
Rok 2018 to nie tylko rocznica 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości, ale i święto patriotów. Ta właśnie
rocznica jest idealnym momentem do upamiętnienia tego
wydarzenia przez aktywny udział Polonii w imprezach, spotkaniach, konkursach, które będą realizowane do listopada
2018. Będzie to niepowtarzalna możliwość zaprezentowania swojej obecności, działalności, planów i dokonań.
W ramach obchodów stulecia Niepodległości,
zaplanowano w Polsce całą serię przedsięwzięć, uroczystości, imprez. W każdym numerze „Jutrzenki” będziemy zaznajamiać
ła
leg 8
d
czytelników z najciekawszymi z nich. Matepo 01
nie 18-2
riały te będą oznaczone hasłem „Niepod19
legła 1918-2018”.
Zdjęcie na okładce: Pani Oxana Andreev, Dyrektor Biblioteki im. Adama Mickiewicza w Kiszyniowie prezentuje otrzymany od Ambasady
RP w Mołdawii jubileuszowy kalendarz na 100. rocznicę odzyskania
niepodległości przez Polskę. Cechą szczególną ręcznie wykonanego
kalendarza jest drewniany mechanizm zawierający zwój kalendarium,
w którym każdy dzień opatrzony jest złotą myślą wybitnej postaci.
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Życzenia świąteczne
Temat z okładki:
Niepodległa 1918-2018
Wiadomości: nowelizacja ustawy
o Karcie Polaka; zmienione zasady rekrutacji na studia w Polsce
Rok Ireny Sendlerowej
Wiadomości:
Rejs Niepodległości 2018
Tradycje znane i te zapomniane:
Święto Trzech Króli
Aktualności:
– Komrat
– Kiszyniów
– Bielce
Spotkania z Mołdawią:
Z historii kolei w Mołdawii
Polskie ścieżki:
Historia rodziny Wojteckich
Uczymy się polskiego
Ciekawostki
Poznając tradycje i smaki
wschodnie
Ogłoszenie
Listy do redakcji
Smacznego!
Konkurs SELFIE z POLSKĄ
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Redakcja „Jutrzenki” serdecznie dziękuje za wszystkie życzenia
nadesłane z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
Sprawiły nam one wiele radości i wzmogły poczucie
bycia razem w tych szczególnych dniach.
Wszystkim Autorom, Współpracownikom i Czytelnikom
życzymy powodzenia i sukcesów w 2018 roku!

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

ROK IRENY SENDLEROWEJ

WIADOMOŚCI

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy
o Karcie Polaka

IRENA SENDLEROWA
ИРЕНА СЕНДЛЕР
kazanie narodowości polskiej
swojej lub przodków. Nowelizacja pozbawia prawa do posiadania Karty Polaka potomków
obywateli II Rzeczpospolitej,
którzy nie byli narodowości polskiej.
źródło: www.prezydent.pl

Nowe, zmienione zasady, tryb i zakres rekrutacji
osób polskiego pochodzenia na kształcenie
w Polsce ze stypendium MNiSW 2018/2019

1 października 2017 r. zaczęła działać Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
(NAWA), która ma m. in. wspierać międzynarodową współpracę naukową i wymianę akademicką.
Ustawę o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej przygotowało Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. NAWA
stawia sobie za cel zdynamizowanie współpracy i wymiany

międzynarodowej
pomiędzy
poszczególnymi uczelniami i jednostkami naukowymi.
Kolejnym filarem działalności instytucji jest upowszechnianie języka polskiego poza granicami kraju i podnoszenie jego
rangi jako języka obcego. Instytucja przekaże środki na promocję nauki języka polskiego jako
obcego i będzie rozwijać kontakty z ośrodkami akademickimi
i instytucjami zajmującymi się
taką działalnością.
UWAGA! W związku z likwidacją BUWiWM-u i powołaniem
NAWA rekrutacja kandydatów
na studia w Polsce od roku akademickiego 2018/2019 odbywać się będzie według nowych,
zmienionych zasad i będzie podzielona na 2 etapy. Od tego
roku kandydaci nie będą składać dokumentów w formie pa-

pierowej bezpośrednio w Konsulacie RP, ale za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego
NAWA (tj. będą mieli za zadanie
wypełnić elektronicznie wniosek
oraz przesłać wymagane skany
dokumentów wraz z tłumaczeniami). Pozytywny wynik oceny
formalnej, tj. złożenie wszystkich
wymaganychdokumentówwsystemie NAWA, będzie warunkiem dopuszczenia do etapu
oceny merytorycznej czyli egzaminów, które jak co roku będą
organizowane przy współudziale konsulatów (pod warunkiem
oczywiście, że kandydat spełni
kryteria naboru do Programu
stypendialnego dla Polonii).
Początek rekrutacji, tj. tzw.
otwarcie systemu dla wnioskodawców, planowany jest na ok.
8 lutego br.
źródło: http://www.nauka.gov.pl

Obruszyłaby się, gdyby nazwać
ją bohaterką. Niech więc będzie
społeczniczka. Uratowała
2,5 tys. żydowskich dzieci. Nie sama –
zawsze to podkreślała. W czasie wojny
i okupacji Polski marzyła, aby mieć
suche buty. Interesowała się polityką,
historią i człowiekiem. Urodziła się
15 lutego 1910 r. w Warszawie, zmarła
12 maja 2008 r. tamże.

Она бы возмутилась, если бы ее назвали
героиней. Так что назовем ее просто
общественной активисткой. Спасла
2,5 тысячи еврейских детей. Не одна –
она всегда это подчеркивала. Во время
войны и оккупации Польши мечтала
о сухих ботинках. Интересовалась
политикой, историей и человеком.
Родилась 15 февраля 1910 г. в Варшаве,
ушла из жизни 12 мая 2008 г. там же.

Kobieta
Niemal na wszystkich
zdjęciach ma promienny uśmiech. Blond włosy
gładko zaczesane do
tyłu, równiutki przedziałek pośrodku – lubiła
mieć przy sobie grzebień i lusterko. Ciepłe,
inteligentne spojrzenie skierowane wprost
w obiektyw tak, jak
patrzyła
ludziom
w oczy.
Czekoladowymi
słodkościami częstowała swoich gości. Gdy nie
było dzieci, wyjmowała
te z koniakiem. Czarnego
chleba z buraczaną marmoladą nie znosiła, a tylko taki jadła
podczas wojny.
Za najgorszy dzień w roku uważała 1 listopada. To z powodu wspomnień o zmarłym synu.
Do końca życia nosiła po nim żałobę i czarną
opaskę na siwych włosach.
Po matce i prababce odziedziczyła zdolności manualne, pięknie haftowała. Po ojcu – społecznikostwo i zainteresowanie polityką. Miała
własne zdanie, dużo czytała. Była drobna, ale
stanowcza, a energią zarażała innych. Wzrusza-

Женщина
Почти на всех фотографиях
у нее лучезарная улыбка. Гладко зачесанные назад светлые
волосы с ровненьким пробором посередине – она
старалась всегда иметь
при себе расческу и зеркальце. Теплый, умный
взгляд направлен прямо
в объектив, она словно смотрит нам прямо
в глаза.
Она угощала шоколадными конфетами своих гостей. Когда рядом не
было детей, доставала те,
что с коньяком. Терпеть не
могла черный хлеб со свекольным мармеладом, которым приходилось довольствоваться во время
войны.
Худшим днем в году она считала 1 ноября –
день смерти сына. Она до конца жизни носила в знак траура черную повязку на седых
волосах.
От мамы и прабабушки Ирена унаследовала талант к рукоделию и прекрасно вышивала. От отца – социальную активность
и интерес к политике. У нее было свое мнеw
ние, она много читала. Была хрупкой, но
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Ustawa z dnia 24 listopada
2017 r. ma na celu wprowadzenie instrumentów umożliwiających rozwiązywanie problemów mieszkaniowych repatriantów, przez zwiększenie poziomu pomocy finansowej na
zakup mieszkania oraz zmianę
zasad wyznaczania wysokości
dotacji dla gmin. Nowela zakłada także objęcie małżon-

ków repatriantów instytucją
„uznania za repatrianta”, co
w konsekwencji ma umożliwić
takim osobom korzystanie ze
wsparcia w zakresie praw emerytalno-rentowych.
Nowelizacja
dokonuje
także zmiany ustawy z dnia
7 września 2007 r. o Karcie Polaka. Zmiana oznacza, że osoba
ubiegająca się o Kartę Polaka
nie będzie już musiała wykazywać, że posiadała obywatelstwo polskie lub rodzice,
dziadkowie albo pradziadkowie posiadali obywatelstwo
polskie. Warunkiem uzyskania
Karty Polaka będzie m. in. wy-

ejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej, oddając w ten sposób
„hołd Tej, która z największym poświęceniem działała na rzecz ratowania drugiego człowieka”.
W 2018 roku przypada 10. rocznica śmierci Ireny Sendlerowej.
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7 grudnia 2017 r. Prezydent
RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 24 listopada 2017 r.
o zmianie ustawy o repatriacji,
ustawy o Karcie Polaka oraz
ustawy o cudzoziemcach.
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udzi należy dzielić na dobrych
i złych. Rasa, pochodzenie, religia,
wykształcenie, majątek – nie mają
żadnego znaczenia. Tylko to,
jakim kto jest człowiekiem.
Irena Sendlerowa
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Pytana o to, co najważniejsze, odpowiadała bez wahania: „Miłość, tolerancja i pokora”.
Z pokorą znosiła cierpienie. Z pokorą przyjmowała odznaczenia. Była pacyfistką, której kandydaturę dwukrotnie zgłoszono do Pokojowej
Nagrody Nobla.
Humanistka
Irena urodziła się w Warszawie. Ze względu
na zły stan zdrowia córki rodzice zdecydowali się
na przeprowadzkę do Otwocka. Tam jej ojciec
Stanisław Krzyżanowski założył sanatorium przeciwgruźlicze, nigdy nie odmawiał pomocy. Od
pacjentów zaraził się tyfusem plamistym, zmarł
w 1917 r. Jedynaczka wdała się w niego.
Bawiąc się z żydowskimi rówieśnikami, szybko przyswoiła jidysz. W szkole średniej (już w Warszawie) należała do harcerstwa. Zawieszono ją
w prawach ucznia, gdy w 1926 r. przygotowała
prasówkę o przewrocie majowym. Nie inaczej
było na studiach. Na Uniwersytecie Warszawskim
omal nie ukończyła polonistyki, podobnie jak kiedyś ojciec medycyny. Na uczelni wprowadzono
tzw. getto ławkowe, a Sendlerowa skreśliła w indeksie zapis „prawa strona aryjska” (lewa była
dla Żydów). Dopiero po paru latach przywrócili
jej status studenta. Obroniła się w czerwcu 1939 r.
Nie mogąc znaleźć zatrudnienia jako nauczycielka (ze względu na poglądy), wróciła do Wydziału
Opieki Społecznej, gdzie wcześniej pracowała.
„Jolanta”
Od początku okupacji niemieckiej Irena Sendlerowa prowadziła podwójne życie. Oficjalne:
praca w Zarządzie Miejskim Warszawy. Nieoficjalne: działalność konspiracyjna z ramienia
Polskiej Partii Socjalistycznej, później w referacie dziecięcym Żegoty – jako „siostra Jolanta”.
W obu ratowała Żydów, dorosłych i dzieci. To
wymagało dobrze przemyślanej strategii. Sendlerowa okazała się znakomitą organizatorką.
W opiece społecznej pomocy udzielano na
podstawie wywiadu środowiskowego. Aby zdo-

решительной, а своей энергией заражала
других. Принимала близко к сердцу рассказы
о детях. Плакала от бессилия. Тогда, во время
войны. Она боялась, но ненависть была сильнее страха. У нее была великолепная память.
О ней забыли на долгие годы.
На вопрос о том, что она считает самым
главным, ответила без колебания: «Любовь, толерантность и смирение». Она со смирением переносила страдание. И со смирением
принимала награды. Она была пацифисткой, кандидатуру которой дважды выдвигали
на Нобелевскую премию мира.
Гуманистка
Ирена родилась в Варшаве. В детстве она
часто болела, поэтому родители решили перебраться в Отвоцк. Там ее отец Станислав
Кшижановский открыл туберкулезный санаторий. Он никогда никому не отказывал в помощи. Заразившись от пациентов сыпным
тифом, умер в 1917 г. Его единственная дочь
пошла вся в него.
Играя со своими еврейскими ровесниками, Ирена быстро усвоила идиш. В средней
школе (уже в Варшаве) она состояла в скаутской организации. В 1926 г. девочку чуть не исключили из школы после того, как она подготовила сообщение о майском перевороте1. То
же самое было в Варшавском университете,
где Ирена изучала польскую филологию – оттуда студентку чуть не выгнали, как когда-то ее
отца из медицинского университета. Когда
в вузах Польши ввели так называемое «гетто
за партами»2, Сендлер зачеркнула в зачетке запись «правая арийская сторона» (левая
была для евреев). Лишь спустя несколько лет
она восстановилась в университете и в 1939 г.
защитилась. Не найдя место учительницы
из-за своих взглядов, вернулась в Отдел социального обеспечения, где когда-то работала.
«Иоланта»
С самого начала немецкой оккупации
Ирена Сендлер вела двойную жизнь. Официально работала в Городском управлении
Варшавы, неофициально участвовала в подпольной деятельности, которую вела Польская
социалистическая партия, а затем – в Отделе
по делам детей «Жегота»3 под псевдонимом
«сестра Иоланта». И здесь, и там она спасала евреев – взрослых и детей. Для этого требовалась тщательно продуманная стратегия.
Сендлер оказалась великолепным организатором.

być dodatkową żywność, odzież, leki i pieniądze, należało ankiety sfałszować. Zajmowała
się tym Sendlerowa i jej łącznicy. Pozostało „tylko” wejść do getta, najlepiej kilka razy dziennie,
nie wzbudzając podejrzeń. Sendlerowa załatwiała przepustki. Za murami zakładała opaskę
z gwiazdą Dawida – na znak solidarności i aby
się nie wyróżniać. Jednak doraźne wsparcie nie
wystarczało, jak nie zabijali Niemcy, to głód.
Trzeba było wyprowadzić Żydów z getta. Przynajmniej dzieci. Pojedynczo.

K

ażdemu, kto tonie, należy
podać rękę.
Irena Sendlerowa

Wyjść było kilka. Droga nr 1 prowadziła podziemnymi korytarzami sądów na Lesznie. Anonimowi woźni zostali przekupieni. A jeśli wyjście od
strony aryjskiej było zamknięte? Droga nr 2 to tory
tramwajowe – tu korzystano z usług zaprzyjaźnionego motorniczego. Droga nr 3 – razem z brygadami pracy. Droga nr 4 to opuszczający getto
ambulans. W skrzyniach lub workach przewożono niemowlęta. A jeśli dziecko będzie płakało?
Kupiono ujadającego psa. Zostały jeszcze wyrwy
w murze, piwnice domów i kanały.
Razem ok. 2,5 tys. żydowskich dzieci musiały
przejść przyspieszony kurs dojrzewania:
Lekcja rozstania. Były łzy, krzyk, tulenie, odmowa oddania dziecka, pytania. Gwarancje
powodzenia akcji? Nie było jej nawet na wydostanie się z getta.

Помощь в органах социальной помощи
предоставляли на основании данных, полученных в результате анкетирования. Чтобы
получить дополнительные продукты питания,
одежду, лекарства и деньги, необходимо
было эти анкеты подделать. Этим и занималась Сендлер и ее связные. Оставалось «всего лишь» войти в гетто, желательно несколько
раз в день, не вызывая подозрений. Сендлер
доставала пропуска. В гетто она надевала
повязку со звездой Давида – в знак солидарности и чтобы не выделяться. Однако эпизодической помощи было недостаточно, люди
погибали – если не от немецкой пули, то от
голода. Нужно было вывести евреев из гетто.
Хотя бы детей. По одному.
Лазеек было несколько. Путь номер один
вел по подземным тоннелям под зданием суда
на улице Лешно. Некоторые судебные работники, имена которых не сохранились, были
подкуплены. А если выход с арийской стороны был закрыт? Путь номер два – трамвайные
пути. В этом случае пользовались услугами
знакомого вагоновожатого. Путь номер три –
вместе с рабочими бригадами. Путь номер
четыре – карета скорой помощи. В ящиках
или мешках перевозили грудных детей. А если
ребенок заплачет? На этот случай приобрели
громко лающую собаку. А еще оставались
бреши в стенах, подвалы и канализация.
Всего около двум с половиной тысячам еврейских детей пришлось пройти ускоренный
w
курс взросления:

Mieszkaniec getta warszawskiego daje pieniądze dwojgu dzieci
Житель варшавского гетто дает деньги двум детям

/ fot. US Holocaust Memorial Museum
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ły ją opowieści o dzieciach. Płakała z bezsilności. Wtedy, podczas wojny. Bała się, ale nienawiść była silniejsza od strachu. Miała znakomitą
pamięć. O niej przez wiele lat nie pamiętano.
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ałuję tylko jednej rzeczy – mogłam
zrobić więcej. To uczucie żalu będzie mi
towarzyszyć aż do momentu śmierci.
Irena Sendlerowa

Урок расставания. Слезы, крики, объятия,
протесты, вопросы. Гарантии успеха операции? Даже выход из гетто был под сомнением.
Урок самоидентификации. «Запомни, ты
не Ицек, а Яцек. Не Рахель, а Рома. А я не твоя
мама, я ваша домработница. Иди вот с той тетей, а там, возможно, тебя ждет твоя мама», –
увещевали матери.
Урок религии. Дети учили католические
молитвы на случай, если их на улице спросит
гестаповец. Разбуженные ночью, они декламировали: «Отче наш, иже еси на небесех…
якоже и мы оставляем должникам нашим…».
Урок адаптации. Если дети не знали польского языка, его нужно было выучить. С новой
личностью и поддельными документами они
попадали в приюты (самый младшие – при
монастырях или в Дом ксендза Бодуэна)
и в польские семьи. Нередко переправлялись
с места на место. Организацией этого занималась Сендлер.
Самый главный урок – урок любви. «Почему мама меня отдала?» – спрашивали дети.
«Потому что она тебя любила», – отвечала
Сендлер. Для нее эти матери были настоящими героинями.
Ирена записывала польские и еврейские
фамилии, а также место жительства спасенного ребенка на бумажки, затем сворачивала их в трубочку и помещала в банку. И так
каждый раз. Впоследствии эти данные она
передала в виде списка, известного как «Список Сендлер»3.

W 2006 r. działaczkę odwiedził ambasador
Niemiec z małżonką, przynieśli wielki kosz delikatesowy. Gdy ambasadorowa stwierdziła „Ależ,
pani Ireno, to, co pani robiła, było bardzo niebezpieczne!”, Sendlerowa ją poprawiła: „Pani
się myli. W czasie wojny samo wyjście na ulicę
było bardzo niebezpieczne”.

В 2006 г. ее посетил посол Германии с супругой и вручил корзину разных деликатесов.
На восклицание супруги дипломата: «Пани
Ирена, то, что вы сделали, было очень опасно!», Сендлер ответила: «Вы ошибаетесь.
Во время войны даже просто выйти на улицу
было опасно».

Więźniarka
20 października są imieniny Ireny. Te z 1943 r.
Sendlerowa zapamiętała do końca życia. Odwiedziły ją starsza ciotka i Janina Grabowska,
jedna z łączniczek. A nad ranem – jedenastu
gestapowców. Bibułki z danymi dzieci planowała wyrzucić przez okno, ale dom był otoczony.
Zwitek schowała Grabowska. Sendlerową aresztowano, przesłuchiwano, następnie uwięziono.
„Siostra Jolanta” nie zdradziła, mimo tortur. Po
latach wyznała: „Do dziś mam wizytówki na
swoim ciele tych nadludzi”. Wydano wyrok: rozstrzelanie.

Узница
20 октября празднуют именины Ирены. Те,
что пришлись на 1943 год, она запомнила до
конца жизни. К ней пришли ее пожилая тетя
и связная Янина Грабовская. А утром нагрянуло гестапо. Бумажки с именами детей она
хотела выбросить в окно, но дом был окружен,
список спрятала Грабовская. Сендлер арестовали и допрашивали, а затем отправили
в тюрьму. Она никого не выдала даже под пытками. Спустя годы призналась: «У меня до сих
пор на теле остались визитки от этих сверхw
людей». Ей вынесли приговор: расстрел.

Ją też ktoś ocalił. Wezwana do dentysty,
otrzymała gryps, że Żegota stara się o ratunek.
Przekupiono gestapowca, który uwolnienie skazanej przypłacił życiem. Na ile wyceniono jej
własne, tego Sendlerowa nigdy się nie dowiedziała. Zobaczyła swoje nazwisko na liście rozstrzelanych. Teraz ona otrzymała nową tożsamość.

Irena Sendlerowa, sanitariuszka
w powstaniu warszawskim / fot. East News
Ирена Сендлер, санитарка в Варшавском
восстании / фото East News

Ukrywała się pod zmienionym nazwiskiem,
pod wieloma adresami, nie mogła przyjść na pogrzeb matki. Kontynuowała działalność konspiracyjną, ale zamiast opaski z gwiazdą Dawida,
nosiła czepek pielęgniarski. W czasie powstania
warszawskiego zgłosiła się do najbliższego punktu sanitarnego, który wkrótce przekształcił się w
duży szpital. Dla najmłodszych pacjentów zorganizowała jasełka. W tym szpitalu ukrywała też
Żydów.
Po wojnie Sendlerowa zastępowała naczelnika Wydziału Opieki i Zdrowia, tworzyła domy
dla sierot i starców, poradnie życia rodzinnego,
szkoliła opiekunów społecznych. Pełniła też inne
funkcje w organizacjach społecznych, w Ministerstwie Oświaty, a po przymusowej emeryturze
w 1967 r. pracowała w bibliotece szkolnej 17 lat.
Nie potrafiła rozstać się z młodzieżą.
Matka, żona, przyjaciółka
Dla wielu dzieci Holocaustu Sendlerowa była
trzecią matką. Jeśli o niej wiedziały. Drugą matką była Polka, ta, która wychowała i zastąpiła
pierwszą, Żydówkę. Tej najmłodsze nie pamiętały, nie zawsze zachowała się fotografia. Po latach miały szansę odnaleźć dalszych krewnych,

Ее спасли. Вызвали к дантисту, и там она
получила тайное сообщение, что «Жегота»
предпринимает усилия для ее освобождения. Подкупили гестаповца, который затем
заплатил за освобождение узницы жизнью.
Во сколько оценили ее жизнь, Сендлер так
никогда и не узнала. Она увидела свою фамилию в списке расстрелянных. Теперь и ей
пришлось сменить свое имя.
Она скрывалась под другой фамилией,
меняла адреса, не смогла прийти на похороны матери. Продолжала подпольную
деятельность, но теперь вместо повязки со
звездой Давида носила чепец медсестры.
Во время Варшавского восстания4 пришла
в ближайший санитарный пункт, который
вскоре превратился в крупный госпиталь.
Для самых маленьких пациентов устраивала
рождественские праздники. В этом госпитале она прятала и евреев.
После войны Сендлер работала заместителем начальника Отдела опеки и здоровья,
открывала приюты для сирот и дома престарелых, вела семейные консультации, обучала социальных работников. Занимала другие
должности в общественных организациях,
в министерстве просвещения, а после принудительного выхода на пенсию в 1967 году
семнадцать лет проработала в школьной
библиотеке. Она не могла расстаться с молодежью.
Мать, жена, друг
Для многих детей Холокоста Сендлер стала третьей матерью. Если они о ней знали, конечно. Второй была полька, та, что воспитала
и заменила первую, еврейку. Самые маленькие не помнили родителей, фотографии сохранялись не всегда. Спустя годы у них появился шанс найти дальних родственников или
хотя бы узнать свою историю – все это благодаря миниатюрной блондинке с голубыми
глазами и ее знаменитому списку. Дети обожали Сендлер, они ей доверяли.
У Сендлер было трое собственных детей: Янина, Анджей (родился недоношенным
из-за постоянных допросов матери в гестапо
и прожил чуть больше недели) и Адам.
В юности цыганка нагадала Сендлер, что
у нее будет двое мужей, но замуж она выйдет
три раза. Предсказание сбылось. Ее первым
мужем был Мечислав Сендлер, вторым – Стефан Згжембский, отец ее детей. После развода она опять связала свою судьбу с Сендлеw
ром, но через 10 лет они вновь расстались.

Jutrzenka 1/2018

Lekcja tożsamości. „Pamiętaj, ty nie jesteś
Icek, tylko Jacek. Nie Rachela, tylko Roma. A ja
nie jestem twoją matką, tylko byłam u was gosposią. Pójdziesz z tą panią, a tam może czeka
na ciebie twoja mamusia” – upominały matki.
Lekcja religii. Dzieci uczyły się pacierza na
wypadek przepytania na ulicy przez gestapowca. Obudzone w środku nocy recytowały: „Ojcze nasz, któryś jest... i my odpuszczamy naszym
winowajcom...”.
Lekcja adaptacji. Jeśli nie znały języka polskiego, musiały go opanować. Z nową tożsamością i fałszywymi dokumentami trafiały do
zakładów opiekuńczych (najmłodsze do tych
zakonnych lub do Domu ks. Baudouina) i polskich rodzin. Nierzadko je zmieniały. Ich organizacją zarządzała Sendlerowa.
Lekcja najważniejsza – miłości. „Dlaczego
mama mnie oddała?” – pytały. „Bo cię kochała” – odpowiadała Sendlerowa. Dla niej to matki były bohaterkami.
Irena zapisywała nazwiska polskie, żydowskie i miejsce zamieszkania uratowanego dziecka na bibułce, a zwiniętą w rulon wkładała do
słoika. I tak za każdym razem. Dane te przekazała później w postaci listy, znaną jako „Lista Sendlerowej”.
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Sprawiedliwa wśród Narodów Świata
Za to inni wspominają ją chętnie, zawsze
ciepło, z uśmiechem. Właśnie Order Uśmiechu,
przyznawany przez dzieci, był dla niej najważniejszym wyróżnieniem, obok listu od Ojca Świętego
Jana Pawła II i tytułu Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Zresztą od tytułów, medali i odznaczeń (a było ich wiele) wolała na przykład,
żeby jakaś szkoła nosiła jej imię. Pierwsza była
w Niemczech, w Polsce jest ich kilkadziesiąt.
Jeszcze przed śmiercią Sendlerowej ufundowano nagrodę jej imienia „Za naprawianie świata”
dla nauczycieli, którzy uczą i wychowują w duchu tolerancji.
Irena Sendlerowa zmarła 12 maja 2008 r.
w Warszawie. Uratowała tysiące dzieci. Wciąż
powtarzała, że to za mało.
Autorka: Agnieszka Warnke
www.culture.pl

Янина Згжембская вспоминает, что мама
всегда всем помогала, у нее было много
друзей по всему миру, ее имя открывало все
двери в Израиле. Она интересовалась судьбами спасенных, с гордостью рассказывала,
что тот – известный врач, а этот – уважаемый
профессор. Она переписывалась с ними,
встречалась при первой возможности. Она
не вспоминала войну, говорила только о сегодняшнем дне.
О своей деятельности во время войны она
долго молчала. А если уж говорила или писала в воспоминаниях, ставших сегодня бесценными, то всегда по-особенному. О еврейских
детях и их матерях – всегда очень эмоционально. О своих соратниках (чьи фамилии она
скрупулезно записывала) – с восхищением.
Лишь о себе она говорила так, словно бы делала самую обыкновенную работу, и быстро
переходила с «я» на «мы» и «они».
Праведник народов мира
Зато другие вспоминали ее охотно, всегда
тепло и с улыбкой. Именно польский «Орден
улыбки», присуждаемый детьми, был для нее
самой главной наградой наряду с письмом
от папы Иоанна Павла II и званием «Праведник народов мира». Впрочем, всем званиям,
медалям и наградам (а их было немало) она
предпочитала, например, чтобы какой-нибудь
школе присвоили ее имя. Впервые это произошло в Германии, а в Польше таких школ
несколько десятков. Еще при жизни Сендлер
была учреждена премия ее имени «За улучшение мира» для учителей, которые учат и воспитывают детей в духе толерантности.
Ирена Сендлер умерла 12 мая 2008 года
в Варшаве. Она спасла жизнь тысячам детей
и все время повторяла, что это слишком мало.
Автор: Агнешка Варнке
www.culture.pl
Майский переворот в Польше (12-14 мая 1926 года) произошел под руководством Юзефа Пилсудского, который фактически установил военную диктатуру до 1935 года, хотя
официально занимал министерские должности.
2
Гетто за партами – место для национальных меньшинств,
специально выделенное в учебном классе или учебной аудитории. Такая форма дискриминации применялась в некоторых польских высших учебных заведениях в отношении
евреев и украинцев.
3
«Жегота» – польское кодовое название подпольного Совета помощи евреям. «Жегота» существовала с декабря 1942
года вплоть до января 1945 года.
4
Варшавское восстание – восстание против гитлеровских
оккупантов в Варшаве с 1 августа по 2 октября 1944 года,
организованное командованием Армии Крайовой (АК)
и представительством польского правительства в изгнании.
1

„DAR MŁODZIEŻY” –
Rejs Niepodległości 2018

Rejs Niepodległości dookoła świata odbędzie się na podkładzie fregaty „Dar Młodzieży”. Weźmie w nim udział polska młodzież,
m.  in. wyłoniona w konkursie oraz przedstawiciele młodzieży z wybranych krajów świata,
do których portów zawinie polski żaglowiec.
Rejs pod banderą biało-czerwoną uświetni setną rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości, a jego celem będzie upowszechnienie na świecie wiedzy o Polsce i jej
roli na mapie świata. Rejs to także zarówno
kontynuacja, jak i twórcze rozwinięcie idei
Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.
Projekt zyskał rządowy patronat, organizatorem jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej, Akademia Morska w Gdyni oraz Salezjański Wolontariat Misyjny –
Młodzi Światu.
Planowany start do wielkiej
podróży – maj 2018 roku. Zarys
planowanej trasy – przez Lizbonę, Kanary, porty Afryki, po
przejściu Przylądka Dobrej Na-

dziei wyjście na Ocean Indyjski,
porty Dalekiego Wchodu (m.  in.
Singapur, Szanghaj, Osaka),
po trawersie Pacyfiku porty zachodniego wybrzeża Ameryki
Północnej (m.  in. Vancouver,
San Francisco, Los Angeles),
wreszcie kulminacja podróży
w Panamie, gdzie „Dar Młodzieży” uświetni Światowe Dni Młodzieży z udziałem papieża Franciszka (styczeń 2019). Ostatnim

planowanym portem w Ameryce jest Nowy Jork skąd powrót
do Europy. Planowane zakończenie podróży – marzec 2019.
Zaplanowano 6 zmian załóg szkolnych – obok studentów
Akademii Morskiej, w każdym
etapie uczestniczyć będą grupy
młodzieży – finalistów ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Salezjański Wolontariat Misyjny.
źródło: www.klastermorski.com.pl

„Dar Młodzieży” to
trzymasztowa fregata,
żaglowiec szkolny Akademii
Morskiej w Gdyni. Kontynuuje
tradycję dwóch słynnych
poprzedników – „Lwowa”
i „Daru Pomorza”. „Dar
Młodzieży” jest równocześnie
pierwszym żaglowcem
zbudowanym w polskiej
stoczni, według oryginalnego
polskiego projektu, od
podstaw, jako żaglowa
jednostka szkolna. Przed
rejsem dookoła świata „Dar
Młodzieży” jest remontowany
w gdyńskiej Stoczni Nauta.
Do takiego długiego rejsu
jednostka musi być świetnie
przygotowana. Wszyscy
mają nadzieję, że jednostkę
odwiedzi papież Franciszek.
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a przynajmniej poznać swoją historię – dzięki
drobnej blondynce o niebieskich oczach i jej
słynnej liście. Dzieci uwielbiały Sendlerową, ufały jej.
Sendlerowa miała troje własnych dzieci: Janinę, Andrzeja (przeżył kilkanaście dni, bo urodził się za wcześnie z powodu ciągłych przesłuchań Sendlerowej w Urzędzie Bezpieczeństwa)
i Adama.
Na studiach Cyganka wywróżyła jej, że będzie miała dwóch mężów, ale wyjdzie trzy razy
za mąż. Sprawdziło się. Jej pierwszym mężem był
Mieczysław Sendler, drugim – Stefan Zgrzembski
(właśc. Adam Celnikier), ojciec jej dzieci. Po rozwodzie ponownie związała się z Sendlerem. Jednak po 10 latach rozstali się.
Janina Zgrzembska wspomina, że matka
zawsze była dla innych, miała wielu przyjaciół
z różnych stron świata, a jej nazwisko otwierało
wszystkie drzwi w Izraelu. Interesowała się losami
uratowanych, z dumą opowiadała, że ten jest
cenionym lekarzem, a tamten szanowanym profesorem. Korespondowała z nimi, spotykała się,
gdy tylko mogła. Nie rozmawiała o wojnie, ale
o dniu dzisiejszym.
O tym, co zrobiła podczas wojny długo
milczała. Jeśli już mówiła czy pisała w bezcennych dziś świadectwach, to w osobliwy sposób.
O żydowskich dzieciach i ich matkach – zawsze
z przejęciem. O współpracownikach – a skrupulatnie notowała wszystkie nazwiska – z podziwem. Tylko o sobie mówiła tak, jakby wykonywała najzwyklejszą rzecz na świecie. I szybko
zmieniała narrację z „ja” na „my”, „oni”.

gła
dle 18
o
p
0
nie 18-2
9
1

11

10

Jutrzenka 1/2018

ROK IRENY SENDLEROWEJ
w

12

Jutrzenka 1/2018

ПРАЗДНИК ТРЕХ КОРОЛЕЙ

Шествие трех королей в Катовице
/ Фот. UM Katowice

Ч

еловеку, впервые приехавшему в Польшу, в глаза могут броситься надписи белым
мелом на некоторых дверях – «K+M+B» или «С+M+B». Традиция писать эти буквы берет
свое начало в XVIII веке.
ЗАГАДОЧНЫЕ НАДПИСИ НА ДВЕРЯХ
6 января католическая церковь отмечает
Богоявление. В народе этот праздник чаще
называют торжеством Трех королей или Трех
царей. По учению церкви, три языческих короля пришли поклониться новорожденному
Иисусу и тогда Бог в человеческом воплощении впервые явился людям.
В начале XXI века в Польше появилась интересная традиция: по случаю Богоявления на
улицах сотен городов и деревень проходят
красочные костюмированные шествия. По
главным улицам идут „короли” с коронами
на головах, верблюды, лошади...
В последние годы в процессиях участвовало около миллиона поляков, в том числе первые лица государства. Шествия, как правило,
проходят в центре города. Их участники поют
рождественские колядки и радостно приветствуют прохожих, фотографируются с ними.
В этот день во всех костелах служат праздничные мессы, на которых ксендзы освящают
мел, ладан и золото. Теперь в этот день редко кто приносит в костел свои драгоценности, чтобы освятить их – золото здесь нынче не
в моде. Мел же для прихожан накануне празд-

ника приобретают сами священнослужители. Каждый участник мессы возвращается
домой с белым мелком и пишет на внешней
стороне двери своей квартиры «K+M+B 2018»
или «С+M+B 2018». Цифры указывают на год,
а относительно букв существуют разные толкования. Священники настаивают на том, что
надо писать «С+M+B», поскольку это первые
буквы слов «Christus mansionem benedicat»
(пусть Христос благословит этот дом – лат.).
Тем не менее, больше прижилась так называемая народная версия – «K+M+В». Многие
уверены в том, что трех королей, которые
пришли поклониться младенцу Иисусу, звали
Каспар, Мельхиор и Бальтазар, и эти буквы
обозначают их инициалы.
Во времена Польской Народной Республики для многих поляков эти буквы были своего рода религиозным манифестом. Как
известно, коммунисты придерживались мнения, что Бога нет, и агрессивно насаждали
атеизм. Убедить жителей Польши в этом им
не удалось. Известные своей строптивостью
поляки, несмотря на заявления коммунистических вождей, из года в год 6 января писали
на своих дверях «K+M+В».

ТРИ КОРОЛЯ – ПРАВДА ИЛИ МИФ?
Сегодня невозможно дать однозначный ответ на этот вопрос. Святой Матфей в своем
Евангелии пишет о «магои», которые пришли
к новорожденному Иисусу с Востока. Это греческое слово можно перевести как «волшебники, мудрецы, волхвы». Интересно, что нигде
в Библии не сказано, что их было трое.
Главный польский специалист по трем
королям Гжегож Гурный, написавший книгу «Три короля. Десять тайн», предполагает,
что «магои» пришли из Персии. Эту теорию
косвенно подтверждает один интересный
исторический факт. На самых древних иконографических изображениях волхвы, пришедшие поклониться Иисусу, представлены
в персидских одеждах. В 614 году персы напали на Святую землю, уничтожили или просто разграбили в Иерусалиме много храмов,
но не тронули святыню Рождества Христова,
в которой увидели изображение трех «магои»
в персидских одеяниях.
АСТРОНОМИЯ ПОДТВЕРЖДАЕТ РОЖДЕСТВО?
Есть еще один интересный момент, который Гжегож Гурный описал в своей книге. Как
утверждает церковь вслед за Евангелием от
Матфея, путь к Иисусу трем волхвам указала
самая яркая звезда. Они смотрели на небо
и шли в ее направлении. Чтобы проверить это,

Гжегож Гурный обратился к специалистам из
обсерватории самого старого вуза Польши –
Ягеллонского университета, которые составили для него карту звездного неба того времени. Благодаря астрономическому исследованию выяснилось, что две тысячи лет назад
в созвездии Рыб происходила конъюнкция
Сатурна и Юпитера. Это явление в 1603 году
открыл немецкий астроном и математик
Иоганн Кеплер. Его суть в том, что две планеты
оказываются рядом в одной линии, визуально
«сливаются», благодаря чему у наблюдателя
создается впечатление, что на небе появилась новая очень большая звезда.
Как утверждают ученые, конъюнкция Сатурна и Юпитера происходит раз в 800 лет.
Свечение этих планет бывает настолько ярким, что это производит на окружающих
огромное впечатление. Конъюнкцию, возможно, видели «магои».
Нам с вами точно не суждено стать свидетелями этого явления, поскольку ближайшее такое звездное событие состоится через
400  лет. Тем не менее, 6 января, оказавшись
в Польше, вы можете посмотреть на красочное шествие трех королей, зайти в храм послушать колядки, взять на память кусочек белого мела и, возможно, написать потом на
своих дверях «K+M+B».
Автор: Евгений Климакин
www.culture.pl

Шествие трех королей в Варшаве
/ Фот. Павел Куля
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AKTUALNOŚCI / KOMRAT

AKTUALNOŚCI / KISZYNIÓW

Polskie zwyczaje świąteczne
w Gagauzji
Do tradycji Polaków mieszkających na południu Mołdawii, w mieście Komrat, należą jasełka prezentowane przez dzieci i młodzież oraz polonijny opłatek. Ponad
40 osób uczestniczyło w spotkaniu opłatkowym, które odbyło się 25 grudnia i przebiegało w bardzo miłej atmosferze,
a jego uczestnicy mieli okazję wymienić się doświadczeniami
z zakresu działań stowarzyszenia.
A w specjalnym wydaniu „Polskiej Fali” – audycji, która od
2017 roku przygotowywana jest przez Stowarzyszenie Polaków Gagauzji – przybliżono mieszkańcom Gagauzji polskie zwyczaje związane
z Bożym Narodzeniem i wyjaśniono znaczenie i symbolikę Wigilii, opłatka, choinki i szopki.
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styczniu w restauracji Orchidea w Kiszyniowie odbył się
tradycyjny opłatek zorganizowany przez Stowarzyszenie
„Polska Wiosna w Mołdawii”. W spotkaniu uczestniczyli członkowie stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.

Stowarzyszenie Polaków Gagauzji wyraża serdeczne
podziękowania Wydziałowi Konsularnemu i Ambasadzie RP
w Mołdawii za ufundowane paczki świąteczne dla dzieci.

D

Religijnym i kulturalnym
symbolem tego spotkania było
tradycyjne łamanie się opłatkiem oraz wspólna kolacja.
W świątecznie udekorowanej
sali popłynęły dobre i serdeczne życzenia składane sobie
wzajemnie, a podniosły nastrój
dopełniły śpiewane kolędy
przez uczniów polskich klas Liceum im. M. Gogola.

To jednak nie wszystko –
tego wieczoru odbył się kiermasz świąteczny, podczas
którego dzieci wystawiły na
sprzedaż swoje wyroby bożonarodzeniowe. Wydarzenie to
cieszyło się wielkim zainteresowaniem wśród kupujących.
Świąteczne wyroby nie tylko
cieszyły oko, ale i radowały
serce. Dochód z kiermaszu zo-

stał przeznaczony na wsparcie
osób samotnych i potrzebujących z parafii pw. Opatrzności
Bożej w Kiszyniowie.
Oksana Bondarczuk,
prezes Stowarzyszenia
„Polska Wiosna w Mołdawii”

nia 15 grudnia 2017 r. w środowisku polonijnym w Komracie odbyły się Jasełka, w których udział
wzięli zarówno dorośli jak i dzieci.

Śpiewem, tańcem i recytacją, przywitaliśmy narodziny
Dzieciątka Jezus. Najmłodsi,
z werwą i energią wykonali kolędę „Gore gwiazda”, dorośli
„Dzisiaj w Betlejem”, a pani Maria Taranienko swoim anielskim
głosem wykonała „Cichą noc”.
W czasie tego magicznego
wieczoru „Cicha noc” pojawiła
się jeszcze raz. Do niej właśnie
kierownik zespołu „Polacy Budżaka”, pani Marina Wolewicz-

-Garczu ułożyła po mistrzowsku choreografię. Dziewczęta,
w strojach aniołów, zatańczyły
taniec ze świecami, który zachwycił widownię i wycisnął
niejedną łzę.
Na koniec, ku chwale Jezusowi, odtańczono przepięknego poloneza „Bóg się rodzi”.
Dziękujemy panu Sergiejowi
Manolovowi za oprawę muzyczną, czuwanie nad przebiegiem uroczystości, ale również

za wykonanie po polsku kolędy
„Do szopy hej pasterze”.
Uroczystość swoją obecnością zaszczycili Radca-Minister,
Kierownik Wydziału Konsularnego Janusz Dawidowicz i Wójt
gminy Wiśniówka Olga Pak.
Następny taki uroczy wieczór za rok.
Anna Cerazy,
nauczycielka skierowana do pracy
za granicą przez ORPEG,

Fot. Mirosław Horyn
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Opłatek w Kiszyniowie
W

AKTUALNOŚCI / BIELCE

SPOTKANIA Z MOŁDAWIĄ

Spotkanie mikołajkowe
z polską baśnią w tle...
W

Świat podróży kolejowych otwierają przed nami polscy blogerzy na prowadzonych przez siebie
stronach internetowych. Coraz częściej są oni wiarygodnym źródłem ciekawych informacji.

Po spektaklu, dzieci
z Centrum Dziennego oraz
parafianie z ciekawością zobaczyli, kto ukrywał się za kurtyną. Oklaski dla grupy młodzieżowej, która pracowała nad
powstaniem spektaklu, były
w pełni zasłużone!
Teatrzyk Lalek „Syrenka”,
którego opiekunem jest Pani
Ludmiła Ryżakowa, w swoim
dorobku ma kilka przedstawień
dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Podczas realizacji spektakli młodzież ma
możliwość rozwijania nie tylko
swojego zainteresowania językiem polskim, teatrem i aktor-

ołdawia posiada rozbudowaną sieć kolejową, która jest jednak w opłakanym stanie. Lata
zaniedbań odbiły się na prędkości pociągów jadących ślimaczym tempem i na jakości
taboru. Połączeń międzynarodowych z roku na rok ubywa, natomiast w 2017 r. reaktywowano
kilka połączeń krajowych, choć liczba pociągów jest symboliczna...

Prezenty mikołajkowe ufundowane przez CARITAS

stwem, ale także przezwyciężenia nieśmiałości, nauczenia się
autoprezentacji i współpracy
w grupie.
Żanna Liwicka,
nauczycielka Centrum Dziennego
CARITAS BĂLŢI
Od prawej: opiekun grupy Ludmiła
Ryżakowa oraz młodzi artyści:
Ilia Melnik, Stanisław Banachowski,
Krystyna Bordeniuk, Aleksandra
Michalewska, Mikołaj Ryżakow

Projekt Teatrzyku Lalek „Syrenka” współfinansowany przez
Fundację Pomoc Polakom na Wshchodzie w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą.

Plany budowy kolei na terenie dzisiejszej Mołdawii pojawiały się już w połowie XIX
wieku – mówiono o połączeniu Odessy ze wsią Parcani. Na
przeszkodzie budowy dłuższej linii stała rzeka Dniestr – budowa
mostu na tej rzece kilkadziesiąt
lat później okazała się wielkim
wyzwaniem.
Budowa linii kolejowych na
terenie Besarabii rozpoczęła się
w latach 60. XIX wieku. W 1865  r.
oddano do użytku linię Razdielnaja – Kuczurgan (obecnie
terytorium Ukrainy), dwa lata
później dokończono budowę
odcinka Kuczurgan – Tyraspol.

Do Kiszyniowa tory doprowadzono po wybudowaniu
mostu na Dniestrze – uroczyste
otwarcie linii nastąpiło 28  sierpnia 1871  r., przez następne
cztery lata budowano odcinek
Kiszyniów – Ungheni, a w 1877  r.
linia z Kiszyniowa dotarła do rumuńskiego miasta Jassy.
Po rozpoczęciu wojny rosyjsko-tureckiej władze rosyjskie
zadecydowały o budowie linii
kolejowej Bendery – Gałacz.
Według informacji na stronie
kolei mołdawskich budowa linii
została zakończona w ciągu
czterech miesięcy, w co trudno
uwierzyć. Pierwszy pociąg woj-

Strona poświęcona
podróżowaniu koleją
autorstwa
Dariusza Sieczkowskiego
http://kolej.darlex.pl/
zaprasza do odbywania
wirtualnych podróży,
oglądania zdjęć
i filmów na YouTube.

skowy do Gałacza dojechał
w listopadzie 1877 r.
W XIX wieku wybudowano
jeszcze następujące linie kolejowe w Mołdawii: Lipkany –
Oknica – Otaci; Oknica – Bielce;
w
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Dnia 7 grudnia 2017 r. w parafialnym Centrum Socjalnym
w Bielcach odbyło się spotkanie mikołajkowe. Oprócz tradycyjnych paczek, które przywiózł w saniach Św. Mikołaj,
spotkanie uświetnił spektakl
„O Panience Ludźmierskiej –
Gaździnie Podhala” w wykonaniu polonijnego Teatrzyku
Lalek „Syrenka”, działającego
przy Ruchu „Spotkania Małżeńskie”.
Sam spektakl, stworzony na
podstawie polskiej bajki, a także wydarzenia, które mu towarzyszyły, spotkały się z dużym
entuzjazmem widzów.

M

Z HISTORII KOLEI W MOŁDAWII

17

16

Jutrzenka 1/2018

bieleckiej parafii pw. Św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafaela z powodzeniem współdziałają ruchy parafialne, razem organizując
świąteczne imprezy. Przykładem tego jest współpraca Centrum Dziennego, działającego w parafialnym CARITAS i Ruchu „Spotkania Małżeńskie",
które corocznie zapraszają wszystkich na mikołajki,
gdzie dzieci i rodzice mogą zapoznać się z tradycjami i kulturą polską.

CIEKAWOSTKI
Na planie Kiszyniowa „POLSKIE ŚLADY”, wydanego przez Ambasadę RP w 2017 r.,
zaznaczono pomnik-lokomotywę... z Poznania. To kolejne miejsce przypominające
obecność Polski w Mołdawii. Warto go zobaczyć!

Fot. Mirosław Horyn

Naprzeciw dworca kolejowego w Kiszyniowie znajduje
się pomnik-lokomotywa, który był zainstalowany w dniu
29  lipca 2004 roku. Egzemplarz lokomotywy został wyprodukowany w Zakładach
H. Cegielskiego w Poznaniu
(wówczas Zakłady Metalowe
im. Józefa Stalina) w 1950 r.
Lokomotywa posiada numer 1469. Była odrestaurowana w ciągu dwóch miesięcy.
Na tablicy, która jest widoczna na lokomotywie, można
przeczytać: „Działała w ruchu
towarowym i pchała pociągi
na stacji Ungheni – Kiszyniów-Ungheni do 1968 r.”
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Nieopodal
bieleckiego
dworca kolejowego „Północnego”, na niewielkim skwerku
stoi zabytek – parowóz postawiony tam na początku
lat 90. Historia pojawienia się
w mieście tej wąskotorowej
lokomotywy jest bardzo ciekawa. W 1982 r. władze miasta postanowiły wybudować
w Bielcach kolejkę dla dzieci.
W tym celu z zakarpackiej wojskowej stacji Bieriegowo sprowadzono lokomotywę i dwa
wagony. Jednak po zmianie
władzy ten pomysł zszedł na
dalszy plan i parowóz oraz wagony przez wiele lat stały na
bocznicy kolejowej. Dopiero
w 1994 r. władze dworca kolejowego przypomniały sobie
o nich i tak pojawił się pomnik-lokomotywa, co prawda już
bez wagonów – gdyż te do
tego czasu zezłomowano.

W 1961 r. na liniach kolejowych dzisiejszej Mołdawii pojawiły się lokomotywy spalinowe
i spalinowe zespoły trakcyjne.
Okres ZSRR to czas rozwoju
przemysłu i transportu kolejowego.
Po rozpadzie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich
koleje mołdawskie traciły na
znaczeniu i z każdym rokiem popadały w coraz większą ruinę.
Lata po 2010 r. charakteryzowały się cięciem połączeń
krajowych. Optymistyczne akcenty w ostatnich latach to modernizacja kilku spalinowych
zespołów trakcyjnych   D1 oraz
uruchomienie pociągu międzynarodowego Kiszyniów –
Jassy Socola.
Granice terytorium Mołdawii w XX wieku kilkakrotnie się
zmieniały, natomiast przy ich
wytyczaniu nie pomyślano o istniejących liniach kolejowych.

Na niektórych trasach pociągi krajowe przejeżdżają przez
terytorium Ukrainy, aby potem
ponownie wjechać na terytorium Mołdawii. I na odwrót.
Koleje mołdawskie planowały przebudowę kilku linii, aby
uniknąć tego typu kłopotów,
jednak nie zawsze się to udawało i takie pociągi nadal funkcjonują, jednak po cięciach
połączeń nie w takim zakresie
jak dawniej. Ważne, że współpraca ukraińsko-mołdawska
pozwoliła na stworzenie przyjaznej taryfy i ograniczenie formalności granicznych.
Autor: Dariusz Sieczkowski
http://kolej.darlex.pl/
Pomimo bardzo skromnych
środków finansowych, Mołdawia stara się budować linie
kolejowe omijające Naddniestrze. Dlaczego? Zaraz się dow
wiecie...

W Mołdawii jest niewiele atrakcji turystycznych
pod względem kolejowym – nie kursują tutaj koleje
wąskotorowe, dziecięce ani koleje linowo-terenowe.
Jednak sama podróż mołdawskim pociągiem to
prawdziwa przygoda i, będąc tutaj, na pewno warto
zaplanować wycieczkę koleją.

NIEISTNIEJĄCE POCIĄGI
W NIEISTNIEJĄCYM PAŃSTWIE

N

addniestrze ma swoją kolej. Przez długi czas Mołdawia, uznająca
Republikę Naddniestrzańską za integralną część kraju, toczyła
spór z władzami Naddniestrza, dotyczący zagarnięcia taboru
i wyposażenia.
Na
początku
otwarty,
a od 1993 r. nieustannie tlący
się konflikt pomiędzy rządami
z Kiszyniowa i Tyraspolu wpływa
na niemal wszystkie sfery życia
mieszkańców, w tym na transport kolejowy całej okolicy. Stało
się tak tym bardziej, że kolej była
w pewnym momencie jednym
z instrumentów walki politycznej
o zwiększenie rangi tego nieuznanego przez żadne państwo
kraju.
Utrzymany do 2006 r. niewielki, ale stały ruch pociągów
został przerwany, gdy władze
Naddniestrza przejęły znajdujący się wówczas na kontrolowanym przez nie terenie majątek
Kolei Mołdawskich.
Pod rządami Naddniestrza
znalazła się więc infrastruktura
i garstka taboru. Spowodowało
to czteroletnią przerwę w kursach pociągów na biegnącej
przez Naddniestrze ważnej trasie
łączącej Kiszyniów z Odessą.
Naddniestrzański zarząd kolejowy nie stracił jednak fasonu
i przez cały okres, przez który
po Naddniestrzu nie kursował

ani jeden skład, utrzymywał
na tyraspolskim dworcu... kasę
biletową. Obok pracującego
od świtu do zmierzchu okienka
wypisano rozkład jazdy zawierający kilkanaście par kursów,
w tym do odległych części dawnego sowieckiego imperium,
a kasjerka zajmowała się informowaniem, że żaden z pociągów nie kursuje z powodów leżących po stronie innych państw.
Impas został przełamany
dopiero w 2010 r., kiedy Mołdawia zgodziła się nie dochodzić
zwrotu zabranego jej kolejowego mienia, a Naddniestrze
zrezygnowało z postulowanej
wcześniej zamiany lokomotyw
mołdawskich na naddniestrzańskie(!). Uruchomiono wtedy dwie
pary pociągów zatrzymujących
się w Tyraspolu – jedną z Kiszyniowa do Odessy i drugą w niebanalnej relacji Kiszyniów – Moskwa.
Funkcjonują także pociągi o charakterze regionalnym
z drugiego ośrodka Naddniestrza – Bender – do Kiszyniowa,
jednak Koleje Mołdawskie uru-

Co kilka lat
przedstawiciele kolei
mołdawskich i kolei
Naddniestrza podpisują
porozumienia dotyczące
współpracy przy odprawie
międzynarodowych
pociągów pasażerskich
i towarowych.
chomiły tam swój posterunek
niezależny od władz Naddniestrza i leżący w wyznaczonej po
wojnie z 1992  r. strefie buforowej.
Na tyraspolskim dworcu
dalej wisi natomiast rozkład ze
znaczną liczbą „odwołanych
z powodów niezależnych od
Naddniestrza” kursów, a kasa
praktycznie nie sprzedaje biletów.
Wznowienie komunikacji pomiędzy Mołdawią a Naddniestrzem nie oznacza jednak powrotu kursów na wszystkie istniejące trasy. Mołdawskie składy
nadal kończą bieg w małej wsi
Mateuţi, mimo że do pięćdziesięciotysięcznej Rybnicy jest stąd
tylko 4 km. Po mołdawskiej stronie znalazł się jednak kamieniołom, który zapewnia przeciętej
formalnie nieistniejącą granicą
linii stały ruch towarowy nawet
mimo braku dojazdu do większego ośrodka.
Autor: Kasper Fiszer
www.transport-publiczny.pl
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Bielce – Floreşti – Rybnica –
Cobasna. Podczas pierwszej
wojny światowej wybudowano
linię Bielce – Ungheni. Po wojnie
Besarabia przypadła Rumunii.
Część linii przekuto na rozstaw
normalnotorowy, część rozebrano, wyposażenie niektórych
lokomotyw i zakładów napraw
taboru kolejowego (np. w Benderach) wywieziono do Rumunii. Jedyny pozytywny aspekt
tego okresu to wybudowanie
linii Basarabeasca – Cantemir
i Revaca – Cainari.
W czerwcu 1940 r. władze
ZSRR zażądały od Rumunii natychmiastowego opuszczenia
terenów Besarabii i północnej
Bukowiny. Część Besarabii połączono z utworzoną w 1924  r.
Mołdawską Autonomiczną Socjalistyczną Republiką Radziecką (obecnie Naddniestrze). Linie kolejowe ponownie przekuto na rozstaw szerokotorowy.

SPOTKANIA Z MOŁDAWIĄ
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SPOTKANIA Z MOŁDAWIĄ / ŚWIAT PODRÓŻY KOLEJOWYCH
w

Historia rodziny Wojteckich
Nazywam się Maria [Monika] Marachowska (z domu Wojtecka). Urodziłam się 10 lutego
1927  r. we wsi Kumpini, w gminie Bracław, w obwodzie witebskim (Białoruś). Moimi rodzicami byli:
Stanisław Wojtecki, urodzony w roku 1888, oraz
Genowefa Wojtecka (zmarła w 1936 r. podczas
porodu). Miałam trójkę rodzeństwa – siostrę, Wierę [Barbarę] (urodzoną 24 czerwca 1928 r.), braci – Alberta (przyszedł na świat 24 lutego 1930 r.)
oraz Siemiona [Simeona] (urodzonego w 1936 r).
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Ze wspomnień Marii Marachowskiej
(spisała córka Taisa Misak-Marachowska)

Górny rząd: pierwsza od lewej – Wiera Wojtecka,
trzecia od lewej – Maria Monika Wojtecka,
siedzi pierwszy od lewej Albert Wojtecki

Mój ojciec, po śmierci mamy był samotny kilka lat, ale po trzech czy czterech latach ożenił się
z Franciszką Ryżą ze wsi Piauce. W 1942 r. urodził
się mój przyrodni brat, Walery.
Podczas wojny cała nasza rodzina została
przewieziona przez Niemców do pracy przymusowej w Rzeszy. Odbyło się to tak: ze wsi zapędzono nas na dworzec w Bracławiu. Tam wszyscy
zostali zamknięci w wagonach i wysłani koleją
do Niemiec. Trafiliśmy do Drezna, a później do

Reichenbach, gdzie pracowaliśmy u Niemca,
bauera Bruchsa. Później wysłano nas do Mylau,
do obozu pracy.
Zimą, w niespełna pół roku po wywózce,
zmarł mój ojciec. Przyczyną jego śmierci był głód,
pochowano go na cmentarzu w pobliżu krematorium. Wyżyć było niezwykle ciężko. Jedliśmy
obierki od ziemniaków i buraków, smażone na
ściankach „burżujki”. Na swoje nieszczęście zachorowałam na tyfus. Albert, mój brat, troszczył
się o mnie jak mógł, karmił z łyżeczki... Udało się
wyzdrowieć.
Dzięki wstawiennictwu współczującego nam
strażnika-nadzorcy, udało się nam skłamać na
temat naszego wieku i trafiliśmy do pracy w fabryce. Jako pracujący, otrzymywaliśmy racje
żywnościowe, dzięki czemu zdołaliśmy przeżyć
i uniknąć rozstrzelania. Ja i Albert zajmowaliśmy
się w zakładzie wszystkim po trochu, a Wiera myła
naczynia w przetwórni owoców.
8 maja 1945 r. wyzwoliła nas armia amerykańska. Przez miesiąc leczono i odkarmiano nas,
a potem zostaliśmy wysłani do ZSRR.
20 września 1945 r., repatriowana z Rzeszy
Niemieckiej, trafiłam do Domu Dziecka Nr   100
w gminie Myszkin, w okręgu jarosławskim. Natomiast 30 marca 1947 r. szczęśliwie zabrała mnie
do siebie ciocia, która nas długo szukała. Mieszkała w okręgu połockim. W zapisach z archiwum
ZSRR z tamtych czasów można mnie znaleźć
w dokumencie № 273(б) ЦГАОР pod nr. 190
(11. 04.1984 r. ).

Maria Monika Wojtecka
z bratem Albertem Wojteckim

W latach 1955-1956 mojego brata skierowano na przeszkolenie wojskowe w Benderach
i Tyraspolu. W liście, który nam wówczas przysłał,
opowiadał o słonecznej Mołdawii, o gościnnych
i życzliwych mieszkańcach i bogactwie tego południowego kraju. Postanowiliśmy przeprowadzić
się do Mołdawskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, dzięki czemu nasza rodzina była znów
razem. Później dołączyła do nas moja siostra cioteczna, Elena Rakutina, oraz przyjaciółka z dzieciństwa, Elena Kotelewicz.
W Mołdawii poznałam swego męża, Jakowa
Marachowskiego, z którym pobraliśmy się 26   lipca 1958 r. Doczekaliśmy się razem piątki dzieci –
Walentyny, Jakowa, Olgi, Eleny i Taisy.
Tłumaczył z j. rosyjskiego
Sławomir Pietrzak

Maria Monika Wojtecka, lata 90.
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UCZYMY SIĘ POLSKIEGO

POZNAJĄC KULTURĘ I SMAKI WSCHODNIE

K

ażdy 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.

PYTANIA O DROGĘ – cz. 5
ВОПРОСЫ О ДОРОГЕ – ч. 5

„VIORICA COSMETICS”

ulicą
po ulicach (po czym?)
wzdłuż ulicy, rzeki

идти, ехать 		
			
идти, ехать 		

по улице, улицей
по улицам (по чему?)
вдоль улицы, реки

Warszawiacy i turyści lubią chodzić ulicą
Nowy Świat.
Ciężko jest jeździć po warszawskich ulicach
w godzinach szczytu (в часы пик).
Wzdłuż ulicy Nowy Świat ciągną się eleganckie sklepy, kawiarnie i restauracje.
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UŻYJ PODANE Z PRAWEJ STRONY PRZYIMKI W ZDANIACH:
do
na
obok
przed
przy
wzdłuż
za
z

1. Przystanek jest ................................ skrzyżowaniem.
2. Taksówka zatrzymała się ........................ światłami.
3. Jak dojechać ............. lotniska Okęcie?
4. Przejdziemy ................... Domu Polonii i dalej ............. Stare Miasto.
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5. Warszawiacy lubią spacerować ........................ murów obronnych
Starego Miasta.

CIEKAWOSTKI

Brrrrawo! Sylwester w polskich miastach
bez fajerwerków
Sosnowiec jest kolejnym
miastem w Polsce, które zrezygnowało ze sztucznych ogni
w sylwestra na rzecz pokazu
laserów. Decyzja podyktowana jest dobrem zwierząt. Fajerwerki mają na nie zły wpływ –
z powodu huku są narażone na
ogromny stres.
Nie tylko Sosnowiec, ale także Białystok, Słupsk, Wrocław,
Kraków i Zakopane obchodziły tegorocznego sylwestra bez
pokazu sztucznych ogni. W Warszawie na całkowitą rezygnację
z fajerwerków, póki co, się nie

zdecydowano. Jedynie skrócono czas pokazu z kilkunastu do
trzech minut.
Obrońcy praw zwierząt od
lat wywierają wpływ na samorządy, przekonując je, że hałas
związany z wybuchami sztucznych ogni wywołuje u zwierząt
olbrzymi lęk. Dotyczy on nie
tylko psów i kotów, ale też np.
mieszkańców ZOO. Wybuchy to
również ból – zwierzęta najczęściej słyszą lepiej niż ludzie, więc
ogromny hałas sprawia im cierpienie.
źródło: www.turystyka.wp.pl

TROCHĘ HISTORII: 12 maja
1989 r. powstała największa
perfumeryjno-kosmetyczna
fabryka MSRR – „Viorica”.
Na początku działalności
produkowano jeden rodzaj
kremu i kilka gatunków
szamponu. Obecnie
„Viorica Cosmetic” ma
w swojej ofercie ponad
400 rodzajów produktów,
planuje wypuścić na rynek
dodatkowo 90 rodzajów
wyrobów na bazie
ekstraktów naturalnych
i olejów roślinnych.
„Viorica Cosmetic” jest
jedynym w Mołdawii
producentem kosmetyków,
do produkcji których używa
się naturalnych składników
otrzymanych z 30 rodzajów
roślin rosnących w czystych
ekologicznie rejonach
kraju.

Mołdawski przemysł kosmetyczny ma nie tylko swoją historię, ale i szereg sprzyjających
czynników, do których należą:
baza surowców, ciepły klimat
oraz rośliny mające unikalne
właściwości.
Wszystkim wiadomo, że produkty „Viorica Cosmetic” są
w stu procentach naturalne, lecz nie każdy wie, skąd
otrzymuje się surowce. Rośliny
zbierane są w lasach Kodry, w
centralnej części Mołdawii oraz
w specjalnych strefach ekologicznych. Jedna z takich stref –
plantacja rumianku i kolendry
znajduje się 50 km od Kiszyniowa. W pozyskiwaniu surowca
producent współpracuje z leśnikami oraz rodzinami mającymi doświadczenie w zbiorach
pożytecznych roślin.
Kompania stawia przed
sobą za zadanie wyjść na rynki
globalne i uczynić swoje produkty jeszcze bardziej znanymi.

Nowością „Viorica Cosmetic” przedstawioną w 2017 r.
jest seria kosmetyków opartych
na surowcach pozyskiwanych
z winogron. Należą do nich olej
z pestek winogron oraz ekstrakt
z liści winorośli. Te składniki są nie
tylko bogate w mikroelementy,
magnez i wapń, ale i są silnymi
antyoksydantami chroniącymi
przed negatywnymi wpływami
zanieczyszczeń, przywracającymi skórze i włosom piękno, energię i młodość.
Nad nową linią kosmetyków
„Viorica Cosmetic” pracowało
ponad 20 specjalistów przez trzy
lata. Wszystkie produkty przechodzą testy i otrzymują certyfikaty zgodnie ze standardami
europejskimi.
opr. Marina Klipa

OGŁOSZENIE

ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UWIECZNIENIA LOSÓW POLSKICH RODZIN W MOŁDAWII!
Prosimy o przysyłanie do
naszej redakcji wspomnień
rodzinnych – staną się one
ważnym świadectwem historii Polaków na tej ziemi.

Dzięki tym wspomnieniom
można ocalić od zapomnienia nie tylko losy ludzi, lecz
również dawne obyczaje,
kulturę i liczne cenne szczegóły życia codziennego minionych pokoleń.
Przysłane prace, po publikacji w piśmie „Jutrzenka”,
staną się częścią IV tomu
książki „Wspomnienia rodzinne”, który jest właśnie

przygotowywany i zostanie
wydany pod koniec 2018 roku. Do zapisanych wspomnień dołączcie Państwo
kopie fotografii chronionych
w Waszych rodzinnych archiwach.
Pamięć o Waszych
przodkach zostanie
ocalona w naszej książce.
Na zawsze.
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iść, jechać 		
			
iść, jechać 		

Z winogron można zrobić nie tylko znakomite wino,
ale i szeroką gamę produktów kosmetycznych. Dowodem
na to jest jeden z większych producentów na rynku
kosmetycznym w Mołdawii – spółka „Viorica Cosmetic”.
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PORÓWNAJ! / СРАВНИ!

SMACZNEGO!

Poznań, dnia 28.11.2017 r.
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Szanowna Pani Redaktor!
W imieniu Biblioteki Towarzystwa Chrystusowego
w Poznaniu pragnę wyrazić serdeczne podziękowanie
za wszelkie przekazane kiedykolwiek książki i czasopisma.
Mają one istotną wartość, a będzie jeszcze większa, po
wielu latach, gdyż współczesne komunikatory wydają się
dominować, i zagłuszać potrzebę dziedzictwa drukowanego. Zapewniam, że każda pozycja o charakterze polonijnym jest cenna dla naszej biblioteki.
Decyzją władz Towarzystwa Chrystusowego objąłem
również tzw. „Księgę Przyjaciół i Dobrodziejów”, stąd pojawiła się myśl, by włączyć Wszystkich w Grono Przyjaciół
i tych którzy wspierają w sposób czynny działalność naszego Zgromadzenie, m. in. w zbieraniu i przekazywaniu
książek i czasopism o charakterze polonijnym. Kochani,
wpisujecie się w przestrzeń wymiany duchowej, gdzie
wartości najgłębsze, jak silna wiara, umiłowanie Ojczyzny,
patriotyzm, prawość... nie powinny być nigdy zapomniane i zaprzepaszczone. W Bibliotece Towarzystwa znajdują
doczesne miejsce, azyl dla przekazania przyszłym pokoleniom.
Niech wejście w duchową Rodzinę Przyjaciół i Dobrodziejów będzie podziękowaniem za to wszystko co
Państwo uczynili dla naszego Zgromadzenia. Codziennie jeden z kapłanów Towarzystwa odprawia Mszę św.
za żywych, a drugi za zmarłych Przyjaciół i Dobrodziejów
Towarzystwa. W ten sposób spłacamy jako Towarzystwo
dług wdzięczności Panu Bogu za wszelkie dobro otrzymane od Was wszystkich.
Z wyrazami szacunku
i serdecznymi pozdrowieniami

Ks. dr Paweł Melczewski TChr
Dyrektor Biblioteki i Księgi Przyjaciół

BIBLIOTEKA POLSKA POSK
Londyn, dnia 12.02.2018 r.
Szanowni Państwo,
serdecznie dziękuję za pamięć i regularne przysyłanie do zbiorów Biblioteki Polskiej POSK w Londynie pisma
Polaków w Mołdawii „Jutrzenka”.
Z wyrazami szacunku,
Daria Kuczyńska
Sekretariat, Biblioteka Polska POSK w Londynie

Egzemplarze „Jutrzenki”
można znaleźć
w bibliotekach:
MOŁDAWIA
Biblioteka
im. A. Mickiewicza
w Kiszyniowie
str. Lech Kaczynski 2/1, Chişinău
Biblioteka Publiczna
im. P. Dragonov w Komracie
str. Pobedi 46, Comrat,
UTA Gagauzja
Biblioteka przy Uniwersytecie
im. A. Russo w Bielcach
str. Puşkin 38, Bălţi
Biblioteka Domu Polskiego
w Bielcach
str. Păcii 31, Bălţi

R

ubrykę prowadzi EDWARD LEWICKI – były bielczanin, a obecnie kucharz
we wrocławskiej restauracji „Zielona oliwka”.

Okolice święta Trzech Króli były w Polsce tradycyjnym czasem kolędowania. Zespoły kolędników chodziły od drzwi do drzwi, umilając swoim śpiewem świąteczny czas. Gospodynie miały
obowiązek przygotowania poczęstunku dla niestrudzonych wędrowców. Najczęściej były nim
szczodraki, czyli rodzaj drożdżowych pierogów,
nadziewanych serem, cebulą, kaszą albo mięsem.
Szczodraki miały kształt podkowy, precelka, rogala, okrągłej lub podłużnej bułeczki. Ich
wygląd i smak zależał od tego, jaki był miniony

Szczodraki z nadzieniem
l 1 kg mąki l 200 gram masła
l 70 gram cukru l 60 gram drożdży
l 1 szklanka mleka l 1 szklanka gęstej śmietany
l 3 białka l szczypta soli

POLSKA
Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213,
Warszawa

l żółtka do smarowania bułeczek
l mak do posypania

Biblioteka Jagiellonska
al. Mickiewicza 22, Kraków

FARSZ: l pół główki niewielkiej kapusty
l 3 średnie jabłka l majeranek
l sól l pieprz

Biblioteka Towarzystwa
Chrystusowego
im. ks. J. Jabłońskiego TChr
ul. Panny Marii 4, Poznań
Archiwum Prasy Polonijnej
ul. Jagiellońska 7,
Dąbrowa Tarnowska
Biblioteka Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich
ul. Sołtysowicka 24, Wrocław
RUMUNIA
Dom Polski
w Suczawie
str. Ion Vodă Viteazul 5
Suceava
WIELKA BRYTANIA
Biblioteka Polska POSK
238-246 King Street,
London

rok – w dobrych latach
były pieczone z najlepszej mąki i z nadzieniem mięsnym, w chudych latach szczodrak
nierzadko był pozbawiony
nadzienia.
Przekazaniu szczodrakowych bułek towarzyszyła swoista ceremonia, podczas której komunikowano się wyłącznie wierszykami: „Przyszliśmy
tu po szczodraka – powiadamy Wom, a jakeście
nie upiekli, dajcie chleba krom”.

ZACZYN:
Drożdże rozgnieść z łyżką
cukru, dodać około 3 łyżek
mąki i 100 ml ciepłego (nie
gorącego!) mleka. Całość dokładnie wymieszać i odstawić
do wyrośnięcia.
CIASTO:
Resztę mąki wsypać do miski, dodać zaczyn, ciepłe mleko
i śmietanę. Mieszając całość,
stopniowo dodać cukier, sól
i masło. Na końcu dodać biał-

ka. Ciasto powinno być dobrze
ugniecione, gładkie. Po wyrobieniu ciasta przykryć ścierką
i odstawić w ciepłe miejsce na
20-30 min.
FARSZ Z BIAŁEJ KAPUSTY
I JABŁEK Z MAJERANKIEM:
Kapustę
poszatkować
na niewielkie kawałki, jabłka
obrać i pokroić w kostkę. Całość włożyć do garnka, podlać małą ilość wody i gotować
pod przykryciem na małym
ogniu aż zmięknie. Dodać ma-

jeranek, sól, pieprz i odrobinę
soku z cytryny.
Po urośnięciu ciasta sformować bułeczki: kawałek ciasta
(około 100 g) rozpłaszczyć, na
środku ułożyć nadzienie, a następnie dokładnie zlepić. Przygotowane bułeczki układać
w formie do pieczenia, wyłożonej papierem. Odstawić na
chwilę, aby urosły. Przed pieczeniem posmarować żółtkiem
i posypać makiem. Piec 30 minut przy 180-200°C.

Szczodraki od 2011 roku znajdują się na Liście Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi – trafiają tu produkty wytwarzane tradycyjnymi metodami, wykorzystywanymi co
najmniej od 25 lat, stanowiące element dziedzictwa kulturowego regionu.
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Z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
Stowarzyszenie „Polska Wiosna w Mołdawii”
ogłasza
ła
leg 8
d
po 01
nie 18-2
19

konkurs fotograficzny
dla Polonii w Mołdawii oraz
wszystkich miłośników Polski

Selfie z Polską

Zachęcamy wszystkich, aby zrobili sobie zdjęcie z jakimś
polskim symbolem, który jest dla was ważny (na przykład, z
polską flagą). Mile widziane zdjęcia na tle obiektu, który się
kojarzy z polskością, niezależnie od tego, gdzie się znajdujecie i gdzie obecnie mieszkacie.
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Prace konkursowe należy wysyłać na adres mailowy
polskawiosna@gmail.com
do dnia 30 lipca 2018 r.
W konkursie będzie wyłoniono 12 najlepszych zdjęć. Decyzją jury przyznane będą nagrody. Wręczenie nagród nastąpi podczas jednej z imprez okolicznościowych poświęconych obchodom 100-lecia odzyskania niepodległości.
W pamiątkowym kalendarzu na 2019 rok, który ma powstać w wyniku konkursu fotograficznego „Selfie z Polską”,
będą wykorzystane prace laureatów konkursu.
Regulamin niniejszego konkursu jest dostępny na stronie
www.polskawiosna.md

Селфи с Польшей
фотоконкурс
для польской диаспоры Молдавии
и всех интересующихся Польшей

Сделайте фото с каким-либо польским символом,
который важен для вас (например, с польским флагом),
желательно на фоне объекта, связанного с Польшей, независимо от того, где вы находитесь и где сейчас живете.
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Selfie ą
k
z Pols

Towarzystwo

W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok żegnamy minione miesiące i pełni nadziei
spoglądamy w przyszłość. Pragniemy przeżyć niepowtarzalne świąteczne chwile w pokoju
i wzajemnej bliskości. Zdrowia,
pogody ducha, spełnienia
wszystkich marzeń, zawodowej
satysfakcji i wielu sukcesów
życzą
lekarze PTM w Mołdawii

Wesołych Świąt i pomyślności w Nowym Roku
życzy
Krzysztof Nowak z rodziną,
Cieszyn

