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AKTUALNOŚCI

W środę, 8 sierpnia br. w Kiszyniowie odbyło się spo-
tkanie z przedstawicielami Fundacji „Pomoc Polakom na 
Wschodzie” – Panią Małgorzatą Aleksandrowicz i Panią 
Małgorzatą Jaglińską – na temat składania wniosków  
o dofinansowanie projektów na 2019 r. 

Ambasada RP w Kiszyniowie zaprosiła na spotkanie  
z przedstawicielami warszawskiej Fundacji media polonijne, 
przedstawicieli parafii oraz przedstawicieli polskich orga-
nizacji działających w różnych miejscowościach Republiki 
Mołdawii (Bielce, Komrat, Kiszyniów i Soroki). Spotkanie zor-
ganizowano w siedzibie Ambasady RP, wzięli w nim udział 
Radca-Minister Jerzy Stankiewicz oraz referent do spraw po-
lonijnych Anna Stankiewicz.

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” jest liderem 
w zakresie przekazywania dotacji na działania programowe 
polskim organizacjom i środowiskom w Mołdawii. Podczas 
spotkania była możliwość porozmawiania z przedstawicie-
lami Fundacji na temat składania wniosków projektowych 
na 2019 rok, które mogą uzyskać dofinansowanie z dotacji 
Kancelarii Senatu RP, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wschod-
niego Funduszu Dobroczynności za pośrednictwem FPPnW. 
Dotacje przekazywane są w następujących obszarach: 
media, edukacja i działalność stypendialna, aktywizacja 
środowisk polskich na Wschodzie, kultura w działaniu i ob-
chody Niepodległej, ochrona polskiego dziedzictwa kultu-
rowego, pomoc charytatywna i medyczna. 

Podczas spotkania omówiono szczegóły współpracy  
z Fundacją we wszystkich obszarach jej działalności w roku 
2019. Przedstawiciele organizacji polonijnych zapoznali się 
ze wzorami dokumentów niezbędnych do tego, aby zna-
leźć dofinansowanie odpowiednie dla potrzeb ich organi-
zacji. Redakcja 

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” została powoła-
na w 1992 roku. Głównym celem działania Fundacji jest niesie-
nie pomocy i wspieranie Polaków zamieszkałych w krajach byłe-
go ZSRR i byłego bloku komunistycznego w Europie Środkowej  
i Wschodniej. Do zadań fundacji należy: podtrzymywanie polskości 
poprzez upowszechnianie znajomości języka polskiego; promocja 
polskiej kultury i tradycji narodowych; poprawa sytuacji społecz-
nej, zawodowej i materialnej polskiej grupy etnicznej; tworzenie 
pozytywnego wizerunku Polski; pogłębienia więzi pomiędzy śro-
dowiskami polskimi i narodami w krajach zamieszkiwanych przez 
Polaków; angażowanie środowisk polonijnych i polskich na Za-
chodzie do współdziałania w pomocy dla Polaków na Wschodzie.

Prezesem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” jest Mi-
kołaj Falkowski.

Spotkanie z przedstawicielami 
warszawskiej Fundacji 

„Pomoc Polakom na Wschodzie”
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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

Jak co roku – od roku 2015 w Kiszyniowie  
i rok później w naddniestrzańskim Raszkowie –  
w sierpniu uroczyście rozpoczęły się prace kon-
serwatorskie polegające na oczyszczeniu i peł-
nej, technicznej i estetycznej restauracji polskich 
nagrobków. Prace trwały dwa tygodnie: rewita-
lizacji poddane zostały nagrobek śp. Katarzyny 
Dawidowicz, znajdujący się w głębi za Kapli-
cą Ohanowiczów na Cmentarzu Polskim przy 
ul.  Valea Trandafirilor 11 w Kiszyniowie oraz trzy 
majestatyczne maltańskie krzyże na parafialnym 
Cmentarzu Polskim w Raszkowie. 

Z tych samych funduszy przyznanych przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
RP (operatorem środków jest Fundacja „Pomoc 
Polakom na Wschodzie”) jeszcze w tym sezonie 
opracowana zostanie kompleksowa dokumen-
tacja wykonawcza pochodzącej z pierwszych 
dekad XX wieku kiszyniowskiej Kaplicy Rodzi-
ny Ohanowiczów (prace zostaną 
przeprowadzone w ramach 
„Memorandum of Understan-
ding between the Embassy 
of the Republic of Poland 
in the Republic of Moldova 

and the City Hall of Chisinau on cooperation In 
the field of preserving Polish cultural heritage  
in Chisinau”, zawartego 27 października 2014 r.), 

która pozwoli na rozpoczęcie w następnym 
roku kapitalnego remontu tego unikalnego 
zabytku, a w Raszkowie – inwentaryzacja 
wnętrza kościoła Najświętszej Marii Panny 
i św. Kajetana, najstarszej świątyni rzym-
skokatolickiej na terenie Republiki Moł-
dawii, której celem również jest jej przyszłe 

odnowienie i odremontowanie.
W uroczystym otwarciu sezonu konserwa-

torskiego 6 sierpnia br. w Kiszyniowie brali udział – 
ze strony mołdawskiej: Ludmila Boţan, zarzą-
dzająca 11 kiszyniowskimi cmentarzami, w tym 
Cmentarzem Rzymskokatolickim zw. Polskim przy 
Valea Trandafirilor dyrektor Combinatul Servicii 
Funerare Urzędu Miasta Kiszyniowa oraz Nestor 
Grozavu, wicemer, a ze strony polskiej: prof. 
Janusz Smaza, konserwator dzieł sztuki, ekspert 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Michał Michalski, naczelnik wydziału w Depar-
tamencie Dziedzictwa Kulturowego za Granicą 
i Strat Wojennych w Ministerstwie Kultury i Dzie-

Jeżeli już będziesz wiedział zamilcz swoją wiedzę 
na nowo ucz się świata jak joński filozof 
smakuj wodę i ogień powietrze i ziemię 
bo one pozostaną gdy wszystko przeminie 
i pozostanie podróż chociaż już nie twoja (…)

Zbigniew Herbert, Podróż

KISZYNIÓW i RASZKÓW: 
nowy sezon prac konserwatorskich 

na Polskich Rzymskokatolickich Cmentarzach

 �  Kiszyniów, Cmentarz Polski przy ul. Valea Trandafirilor 11.  
Prof. Janusz Smaza pochyla się nad nagrobkiem Katarzyny Da-
widowicz, przeznaczonym do konserwacji

 � W lewym dolnym rogu: Krzyże maltańskie do konserwacji na 
cmentarzu w Raszkowie

AKTUALNOŚCI

dzictwa Narodowego, Małgorzata Aleksandro-
wicz, asystent Zarządu Fundacji Pomoc Polakom 
na Wschodzie, Małgorzata Jaglińska, koordy-
nator projektów, Fundacja Pomoc Polakom na 
Wschodzie, Radosław Tusznio i Rafał Tusznio, 
konserwatorzy dzieł sztuki, wykonawcy prac, 
oraz Ireneusz Derek, dyrektor generalny firmy 
Plastics Ukraina, współfundator prac na polskich 
cmentarzach, i przedstawiciele Plastics Ukraina  
i Plastics Moldova, dyrektorzy Dariusz Górczyński, 
Sergiu Toderici i Oxana Satirovici. Ambasadę RP 
reprezentowali radca-minister Jerzy Stankiewicz 
oraz Anna Stankiewicz, referent ds. Polonii. 

W podobnym składzie delegacja polska 
wzięła udział 7 sierpnia br. w uroczystej inau-
guracji sezonu konserwatorskiego w Raszkowie. 
Władze miejscowe reprezentował mer Oleg Ber-
szadski, któremu towarzyszyli prezes Towarzystwa 
Polskiej Kultury „Jasna Góra” Natalia Siniawska, 
inicjatorka działań konserwatorskich, oraz ksiądz 
wikariusz parafii p.w. Najświętszej Marii Panny  
i św. Kajetana Sergiej Plugaru.

W obu wydarzeniach brali udział przedsta-
wiciele telewizji i mediów, w obu przypadkach 
podpisane zostały również „Protokoły posiedzeń 
komisji eksperckich nadzorujących prace konser-
watorskie, realizowane w 2018 r. przy zespołach 
zabytkowej rzeźby sepulkralnej” na kiszyniowskiej  
i raszkowskiej polskich katolickich nekropoliach.

Równolegle z opieką logistyczną nad praca-
mi konserwatorskimi na polskich cmentarzach  
w Republice Mołdawii, Ambasada RP w Kiszynio-
wie od lat stara się o wydobycie z cienia niepa-
mięci pochowanych na nich Polaków. Zerwana 

ciągłość pokoleń wskutek zawieruch obu wojen 
światowych, tragiczne wywózki i przesiedlenia 
ludności w czasach sowieckiej dominacji, przy-
musowe lub dobrowolne migracje, przypad-
kowa utrata lub celowe niszczenie rodzinnych 
dokumentów, których zachowanie – tożsame  
z przyznawaniem się do polskości w czasach ter-
roru – mogłoby prowadzić do zesłania, represji, 
a nawet śmierci, wszystko to spowodowało, że 
wiadomości o wielu spoczywających pod kiszy-
niowskimi czy raszkowskimi mogiłami Polakach 
są dziś nie do odtworzenia. 

Cały czas tych wiadomości – i przedstawi-
ciele Polonii opiekujący się grobami rodaków,  
i pracownicy Ambasady – szukamy, nieustan-
nie zwracając się z apelem do osób, u których  
w domowych archiwach cudem przetrwały sta-
re zdjęcia i dokumenty. Może dzięki ich zbiorom 
uda się wydobyć z cienia tych, którzy alejami 
starych cmentarzy chodzili przed nami?

W tym roku dzięki podjętym przez ZEN-Club 
staraniom i kwerendzie w Archiwum Narodo-
wym Republiki Mołdawii, którą przeprowadziła 
dr historii sztuki Alla Ceastina z Instytutu Dzie-
dzictwa Kulturowego Akademii Nauk RM, udało 
nam się zebrać garść informacji o pięciorgu Po-
lakach pochowanych na Cmentarzu przy Valea 
Trandafirilor, których zabytkowe mogiły z inskryp-
cjami w języku ojczystym odrestaurowali już ar-
tyści-konserwatorzy z Polski w latach 2015-2017.

Pierwszym z odrestaurowanych przez arty-
stów konserwatorów Radosława i Rafała Tusz-
niów grobowców był obelisk z czarnego labra-
dorytu poświęcony pamięci Zofii Łempickiej. 

Zapisana w archiwach 
jako Zofia Iwanowna Łem-
picka, z domu Zubrycka (Zu-
brzycka?) urodziła się w ro- 
ku 1856, a umarła na su-
choty galopujące 19 listo-
pada 1984 r. w wieku 38  lat. 
Pogrzeb odbył się dwa dni 
później, a egzekwie za zmar-
łą odprawiał proboszcz ki-
szyniowskiej katedry ksiądz 
kanonik Aleksander Boos, 
Niemiec, dawny, bardzo za-
służony, rektor seminarium 
duchownego diecezji tyra-
spolskiej (diecezji liczącej 
pod koniec XIX wieku ponad 
270 tys. katolików, w tym 
60  tys. Polaków).

Śp. Ludwika Siarczyńska, której nagrobek odrestaurowa-
no rok później, Ludwika Iwanowna o nieznanym nazwisku pa-
nieńskim, wdowa po asesorze sądowym Erazmie Ksawerym 
Siarczyńskim (1801-1878), urodziła się w roku 1813, a zmarła, 
jak podają archiwa – „ze starości”, namaszczona świętymi 
olejami 27 marca 1886 r. w wieku 73 lat. Została pochowana 
29  marca 1886 roku, a do grobu odprowadził ją ksiądz dziekan 
Jakow Szardt. Wcześniej na tym samym cmentarzu pocho-
wano jej męża Erazma Ksawerego, zmarłego 17 maja 1878 r.  
w wieku 77 lat. Pogrzeb Erazma Siarczyńskiego odbył się 
19  maja 1878 r., a ceremonię pogrzebową odprawił ksiądz 
kanonik Mikołaj Ćwikła. Małżeństwo pozostawiło troje dzieci, 
Wincentego (1841-1883), Józefa i Sabinę. Według archiwów 
na rzymskokatolickiej nekropolii przy Valea Trandafirilor powin-
ny się znajdować również groby Wincentego oraz jego szwa-
gierki, żony jego brata, właściciela ziemskiego Józefa, Eleny  
(z domu Rokka-Fuks). W archiwach zachowały się również akty 
urodzenia córek Józefa Erazmowicza i Eleny Iwanowny Siar-
czyńskich: Ludwiki, która imię otrzymała po babce, i Lidii-Olgi. 
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W skład delegacji weszli: 
przedstawiciele Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego 
RP – Prof. Janusz Smaza z Aka-
demii Sztuk Pięknych w Warsza-
wie, ekspert MKiDN i Naczelnik 
Wydziału ds. Polskiego Dzie-
dzictwa Kulturowego za Granicą  
w Departamencie Dziedzictwa 
Kulturowego za Granicą i Strat 
Wojennych MKiDN Michał Mi-
chalski, przedstawicielki Fundacji 
„Pomoc Polakom na Wschodzie” 
– Pani Małgorzata Aleksandro-
wicz i Pani Małgorzata Jaglińska, 
przedstawiciele Ambasady RP 
w Kiszyniowie: Radca-Minister 
Jerzy Stankiewicz z Małżonką 
– Panią Anną Stankiewicz – re-
ferentem do spraw polonijnych, 
Kierownik Wydziału Konsularne-
go Radca-Minister Janusz Da-
widowicz oraz Dyrektor „Plastics 
Moldova” Ireneusz Derek.

Podczas wizyty polska de-
legacja odwiedziła miejsca za-
mieszkania polskiej diaspory  

w Naddniestrzu oraz centra dzia-
łalności Towarzystwa Polskiej 
Kultury „Jasna Góra”. Spotkanie 
z Polonią rozpoczęło się po mszy 
św. w Kościele Św. Trójcy w Tyra-
spolu. Następnie przywitano dele-
gację chlebem i solą w Centrum 
Polskiej Kultury i zaproszono na 
krótki koncert. Potem odbył się 
mecz piłki nożnej między dwiema 
dziecięcymi drużynami: Stowarzy-
szenia „Jasna Góra” i Centrum dla 
Dzieci „Pietruszka”. Zwyciężyły 
dzieci z „Jasnej Góry”, które w na-
grodę otrzymały bilety wstępu na 
basen.

W czasie zwiedzania kom-
pleksu edukacyjnego w wiosce 
Swoboda-Raszków podjęto temat 
wzbogacenia naukowo-edukacyj-
nej bazy polskiej organizacji. Dy-
rektor Anatol Roșca podziękował 
polskim gościom za dużą pomoc 
okazaną szkole w ubiegłym roku. 
Wówczas wyposażono i skompu-
teryzowano salę języka polskiego, 
przeprowadzono remont świetli-

cy, odnowiono i urządzono plac 
zabaw dla najmłodszych. W tym 
roku dzięki finansom otrzymanym 
od Fundacji „Pomoc Polakom na 
Wschodzie” będzie przeprowa-
dzony remont oraz zakupione 
nowe meble w salach lekcyjnych. 
Firma „Plastics Moldova” zadekla-
rowała, że w najbliższym czasie 
zamontuje daszki przeciwsłonecz-
ne na placykach dla przedszkola-
ków.

We wsi Raszków, w obecno-
ści przedstawiciela miejscowych 
władz Olega Bierszadskiego ofi-
cjalnie rozpoczęto IV etap prac 
konserwatorskich na polskim 
cmentarzu. Profesor Janusz Sma-
za przedstawił plan pracy na 2018 
rok. Goście obejrzeli również bu-
dynek, w którym polska organiza-
cja wraz z władzami wsi planuje 
otworzyć hospicjum.

Dyrektor generalny firmy „Pla-
stics Moldova” Ireneusz Derek 
przekazał miejscowej szkole me-
ble i sprzęt komputerowy do sali 
informatycznej, który w tym sa-
mym dniu zainstalowano. „Nowe 
technologie informatyczne są 
szeroko wykorzystywane w dzi-
siejszych czasach – powiedział. 
– Dlatego nasz podarunek dla 
młodych raszkowian będzie jak 
najbardziej na miejscu”.

Natalia Siniawska
Prezes TPK „Jasna Góra”

AKTUALNOŚCI

W Archiwum Narodowym RM odnotowano 
również wzmianki o Bronisławie Klimontowiczu  
i Leopoldzie Szeydewandcie, których nagrobki 
odrestaurowano rok temu.

Bronisław Teofilowicz Klimontowicz, 
radca gubernialny i doktor medycyny, uro-
dził się w 1827 r., a zmarł 25 marca 1893 r. 
w Kiszyniowie. Przyczyną jego zgonu była 
chroniczna niewydolność serca i płuc. Dr 
Klimontowicz pochowany został dzień póź-
niej, 26 marca, a do grobu odprowadził go 
proboszcz katedry Opatrzności Bożej, wspo-
mniany już ksiądz kanonik Aleksander Boos.

Leopold Iwanowicz Szeydewandt, rad-
ca dworu, kiszyniowski architekt miejski, 
wdowiec, urodził się w r. 1832, a umarł 
3  listopada 1894 r. w Kiszyniowie na atak 
serca, w wieku 62 lat. Pochowany został 
dwa dni później, ceremonię pogrzebową 
również odprawił ksiądz kanonik Aleksan-
der Boos. Wcześniej na tym samym cmen-
tarzu spoczęła żona Leopolda, Adelajda 
(Adela?) Josifowna Szeydewandt z domu 
Gasket (1835-1879), córka architekta miej-
skiego, zmarła w wieku 44 lat 27 listopada 
1879 r. i pochowana dzień później, a dwa 
lata przed jej śmiercią – pięcioletni synek 
tej pary, Karol-Felicjan zmarły 22 stycznia 
1877 roku. Oprócz synka Karola małżeństwo 
Adelajdy i Leopolda doczekało się jeszcze 
ośmiorga dzieci: Teodora (Fiodora), Piotra, 
Jana (Iwana) Józefa (Josifa), Leopolda Ju-
niora, Adelajdy, Eugenii i Klotyldy. Leopold 
Szeydewandt pracował nie tylko jako ar-
chitekt w Kiszyniowie (jego dziełem są m. in. 
wszystkie instalacje wodne w Ogrodzie Bo-
tanicznym), a również jako budowniczy licz-
nych (ponad 15) cerkwi i budowli użytecz-
ności publicznej w powiatach (ujezdach) 
akermańskim i benderskim, w takich miej-
scowościach, jak Ermoclia, Cimişlia, Căuşe-
ni, Calfa i Bulbuaca i wielu innych.

W Archiwum Narodowym RM zachowały się 
również informacje o Annie Ohanowicz, której 
nagrobek – rzeźbę pogrążonego w smutku anio-
ła z białego marmuru – odrestaurowała ekipa 
wcześniejszych polskich konserwatorów (których 
dziełem jest również wstępna inwentaryzacja 
polskich zabytkowych nagrobków na Cmen-
tarzu przy Valea Trandafirilor i opracowany dla 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
w 2005 r. ich katalog). 

Anna Józefowna (Josifowna) Ohano-
wicz, córka kupca I Gildii Józefa Kajetano-
wicza Ohanowicza, poddanego austriac-
kiego, i Jelizawiety Christoforowny z domu 
Stepanowej, urodziła się 16 sierpnia 1880  r. 
w posiadłości rodzinnej w miejscowości 
Văsieni w powiecie kiszyniowskim, została 
ochrzczona w Katedrze Opatrzności Bożej 
w Kiszyniowie 13 września 1880 r., a umarła, 
opatrzona świętymi sakramentami, na dur 
(tyfus) brzuszny 13 lipca 1898 r. Na cmen-
tarz młodziutką Annę odprowadził ksiądz 
kanonik Aleksander Boos. Anna miała star-
szą siostrę, Elżbietę (Jelizawietę), urodzoną 
w Văsieni 20 czerwca 1877 r. i ochrzczoną 
w kiszyniowskiej katedrze 2 lipca 1877 r., 
oraz młodszego braciszka, urodzonego 
tamże 29 marca 1887 r., Grzegorza (Grigo-
rija), ochrzczonego w katedrze 15 kwiet-
nia, zmarłego trzy później i pochowanego 
20  kwietnia w rodzinnym Văsieni. Warto  
w tym miejscu wspomnieć, że ojciec Anny, 
Elżbiety i Grzegorza, Józef Ohanowicz, syn 
Kajetana, zmarł w 1909 roku i to dla uczcze-
nia jego pamięci polsko-ormiańska rodzina 
Ohanowiczów-Demianowiczów ufundowa- 
ła stojącą do dziś i przewidzianą do bliskiej 
renowacji Kaplicę Ohanowiczów.

Ludzie przemijają, pozostaje po nich – po-
winna pozostać – pamięć, pozostają groby. 

Dbajmy o cmentarze, dbajmy o tych, co byli 
przed nami… bo przecież – jak pisał Norwid – 
„Przeszłość jest i dziś, i te dziś dalej (…)”, dziś, 
tylko cokolwiek dalej…

Anna Stankiewicz, 23.08.2018

w
AKTUALNOŚCI

W ramach uroczystego otwarcia IV sezonu prac konserwatorskich w Raszkowie, podjętych  
z inicjatywy Polonii Naddniestrza na wniosek Ambasady RP, a finansowanych ze środków 

polskiego Ministerstwa Kultury oraz Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” w dniach 6-8 sierpnia 
odbyła się wizyta polskiej delegacji w Tyraspolu, Raszkowie i Słobodzie-Raszków.

Polska delegacja
z wizytą w Naddniestrzu
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niepodległa 

1918-2018

AKTUALNOŚCI

PO POLSKICH ŚCIEŻKACH

AKTUALNOŚCI

W dniu 8 września 2018 r. Liga Polskich Kobiet zaprosiła wszystkie zainteresowane osoby na wycieczkę 
„Polskie ślady w Kiszyniowie”. Wydarzenie zostało zorganizowane z okazji obchodów stulecia 

odzyskania przez Polskę niepodległości. Wycieczkę prowadzili: dr nauk politycznych Aleksander 
Makuchin i przewodnik Tamara Ababii.

Bardzo starannie przygotowywaliśmy tę 
wycieczkę: odszukaliśmy unikalne informa-
cje, zbadaliśmy i kilka razy przeszliśmy nakre-
śloną trasę. O przyszłym wydarzeniu poinfor-
mowaliśmy Polonusów i mieszkańców miasta 
przez Facebooka oraz portale internetowe: 
NewsMaker.md i Locals.md. Dzięki temu do 
udziału w wycieczce zgłosiło się ok. 60 miesz-
kańców Kiszyniowa w różnym wieku. Taka 
duża grupa w centrum miasta wywołała na-
wet zainteresowanie policji, która pomyliła 
nas z manifestantami . 

Wycieczka rozpoczęła się od Biblioteki 
im.  Bogdana Petriceicu Haşdeu. Po zapozna-
niu się z biografią pisarza, którego imię nada-
no bibliotece, wiele osób przyznało się, że nic 
nie wiedziało o polskim pochodzeniu B. P.  Ha-
şdeu – wybitnego filologa, dziennikarza, histo-
ryka, zasłużonego dla kraju polityka. Kolejnym 
punktem wycieczki była katedra katolic-
ka pw. Opatrzności Bożej. O historii kościoła  

wybudowanego w połowie XIX w. staraniem 
lokalnej społeczności katolickiej – w zdecy-
dowanej większości pochodzenia polskiego – 
opowiadał nam ks. Petru Ciobanu. Następ-
nie nasza grupa udała się do górnej części 
miasta, po drodze zwiedzając różne obiekty, 
powiązane z kulturą polską. Znane wszystkim 
kiszyniowianom ulice odsłaniały swoją zarów-
no wspaniałą, jak i tragiczną historię. 

Przy budynku, w którym mieszkała Lidia 
Lipkowska, była artystka operowa polskiego 
pochodzenia, zrobiliśmy przerwę muzyczną  
i wysłuchaliśmy nagrania z 1912 roku – cava-
tinę w wykonaniu primadonny mołdawskiej 
opery. A na podwórku Akademii Muzyki, Te-
atru i Sztuk Pięknych odbył się quiz dla najbar-
dziej uważnych uczestników wycieczki. 

Wycieczka zakończyła się o zmierzchu 
przy budynku Urzędu Miasta, w którym kie-
dyś mieściła się restauracja Kowalskich, zna-
na wszystkim mieszkańcom przedwojennego 

Kiszyniowa. Spacerowaliśmy po mieście 
prawie cztery godziny zamiast zaplanowa-
nych dwóch, ale uczestnicy nie chcieli się 
rozstawać. I chociaż nasza grupa zmalała 
do 30  osób, to oklaski otrzymane od najwy-
trwalszych uczestników wycieczki były bar-
dzo szczere! Bardzo miło było usłyszeć słowa 
wdzięczności od nieznajomych, którzy w tym 
dniu otrzymali sporo wiadomości o Kiszynio-
wie i jego polskich akcentach. 

Dziękujemy za wsparcie informacyjne 
Wydziałowi Konsularnemu i Ambasadzie RP  
w Republice Mołdawii, a szczególnie Panu 
Ambasadorowi Bartłomiejowi Zdaniukowi 
oraz Stowarzyszeniu „Centrul de urbanism”  
i kiszyniowskim ośrodkom informacyjnym. 

 
Tamara Ababii,

wiceprzewodnicząca Ligi Polskich Kobiet
zdjęcia: E. Kiblik

– To była poznawcza, 
bardzo interesująca wy-
cieczka, opowiadająca  
o polskim dziedzictwie w Ki-
szyniowie – budynki, fakty  
i daty historyczne, osoby 
polskiego pochodzenia, 
które przyczyniły się do roz-
woju miasta w ciągu dwóch 
stuleci. Liga Polskich Kobiet 
potrafiła zainteresować 
wiele osób niezwykłą histo-
rią Kiszyniowa. Oby było 
więcej takich dygresji na te-
mat historii naszej stolicy!

Eugeniusz Kiblik

– Wycieczka „Polskie 
ślady w Kiszyniowie” przybli-
żyła nam mołdawską histo-
rię z innej strony. A śladów 
tych okazało się tak dużo, 
że czas zwiedzania miasta 
zwiększył się dwukrotnie! 
Bardzo podobał mi się nowy 
format wycieczki, opowieści 
interesującego przewodni-
ka (Tamara Ababii) i zamiło-
wanego historyka (Aleksan-
der Makuchin) złożyły się na 
wspaniały duet, który nadał 
wycieczce wyrazistości. 

Natalia Slionkina

refleksje uczestniów
– Экскурсия произве-

ла на меня очень приятное 
впечатление. Радостно, 
что в туризм приходит та-
кая активная молодежь. 
Интересен был формат 
подачи материала двумя 
гидами – Александром Ма- 
кухиным и Тамарой Аба-
бий. Один дополнял друго-
го, но в разной манере – как 
ученый и как экскурсовод. 
Благодаря этому рассказ 
получился ярким и запо-
минающимся. Хотя марш-
рут «Польский след в Ки-
шиневе» был разработан 
Лигой польских женщин 
еще в 2014 году («Jutrzenka» 
№ 10/2014 – ред.), в этот раз 
экскурсоводы представили 
свою версию, обогатив тур 
ранее неизвестными широ-
кой публике объектами.

Удачным дополнением 
к экскурсии стало посеще-
ние собора Божественного 
провидения, где о. Петр оз-
накомил группу с символи-
кой католической святыни.

В Молдавию приезжает 
все больше гостей из Поль-
ши, а значит маршрут по 
польским местам Кишине-
ва является актуальным на-
правлением, которое мож-
но развивать. 

О. Щипакина, историк,
Ассоциация гидов 

и экскурсоводов РМ
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В июле этого года 
представительницы ки-
шиневской организации 
«Лига польских женщин» 
приняли участие в Фору-
ме межкультурного взаи-
модействия «Культура вне 

границ и времен», организованном в рамках 
укрепления культурного сотрудничества со-
обществ правого и левого берегов Днестра. 
Проект финансируется Европейским Со-
юзом.

Целью проекта является создание единого 
культурного пространства для инновационно-
го развития культурной деятельности на обоих 
берегах Днестра.

В работе форума принимали участие:
 представители общественных организа-

ций в области культуры и искусства из различ-
ных регионов Молдавии, а также из Польши, 
Украины, Румынии, Белоруссии,
 представители бизнеса в области креа-

тивных индустрий,
 независимые представители культуры, 

искусства и креативных индустрий – музыкан-
ты, фотографы, художники, дизайнеры, ар-
хитекторы, журналисты, кинематографисты, 
специалисты в области социально-культур-
ной коммуникации и анимации.

Форум проходил в два этапа: 7-8 июля  
в приднестровском селе Меренешты и 28-
29  июля в молдавском селе Кочиеры, лежа-
щем на левом берегу Днестра. В рамках 
форума были проведены консультации по 
участию в программе „,Креативная Европа”, 
направленной на поддержку культурного, 
креативного и аудиовизуального секторов. 
Особое внимание было уделено проектам 
по сохранению и ревитализации историко-
культурного наследия.

На форуме мы узнали, что в ближай-
шем будущем будет создана единая ин-
формационная платформа о проводимых 
мероприятиях учреждений культуры и искус-
ства РМ. Полезным оказался также обмен 
опытом с участниками. Мы познакомились  

с модераторами из Польши („Project for 
Public Spaces”) – Анной Мёдынской, Те-
резой Янковской и Аннетой Вальтер, кото-
рые поделились своим опытом, а также 
 с Томашем Хорбовским ( „Urban Revilization”).

Наталья Табуйко,  
Валерина Цуркан

Zespół taneczny, który dzia-
ła przy Towarzystwie Polskiej 
Kultury „Jasna Góra” i dokład-
nie tak samo się nazywa, po-
wstał w sierpniu 2016 roku. Po-
czątkowo składał się z 6 osób:  
2 chłopców i 4 dziewcząt. 
Pierwszym tańcem przygoto-
wanym przez członków zespołu 
był krakowiak, zaprezentowa-
ny podczas koncertu z okazji 
Święta Niepodległości Polski. 

Po tym koncercie do zespo-
łu od razu dołączyło 6 osób. 
Stopniowo skład grupy „Jasna 
Góra” powiększał się o ludzi  
w różnym wieku. Większość  
z nich nigdy wcześniej nie zaj-
mowała się tańcem, ale wszy-
scy mieli ogromne ambicje 
nauczenia się tego. Obecny 
zespół składa się z 20 artystów 
w wieku od 15 do 65 lat. Funk-
cję kierownika zespołu pełni 

Inna Bugajenko. Choreogra-
fem jest jej córka Julia.

Oczywiście, wszyscy uczest-
nicy chcieli wystąpić na festi-
walu polskiej diaspory i zapre-
zentować swoje umiejętności. 
Do tego celu wybrany został 
dostojny polski taniec narodo-
wy – polonez. I Tyraspolczycy 
osiągnęli swój cel. Występ ten 
można nazwać prawdziwym 
sukcesem!  (r)

SZKIC DO PORTRETU

Chcemy zaprezentować Państwu Zespół Tańca Polskiego „JASNA GÓRA” z Tyraspolu oraz jego 
18-letnią choreografkę JULIĘ BUGAJENKO. Goście tegorocznego festiwalu „Polska Wiosna  

w Mołdawii” na pewno dobrze zapamiętali poloneza w wykonaniu członków naddniestrzańskiej 
społeczności polskiej. Szczególnie zadziwił wszystkich jego wielopokoleniowy skład.

Moja prababcia urodziła się i do zamążpójścia mieszkała  
w Polsce, dlatego odkąd pamiętam interesowałam się tym 
krajem. Jako nastolatka zaczęłam sama poznawać polską 
kulturę i historię. A ponieważ od najmłodszych lat moją pasją 
był szeroko rozumiany taniec: balowy, ludowy, współczesny to  
w kręgu moich zainteresowań pojawiły się również tańce pol-
skie.

Kiedy miałam 16 lat, owładnęła mną chęć stworzenia tań-
ca dla dużego zespołu. Marzenie to spełniło się 2 lata później 
dzięki Towarzystwu Polskiej Kultury „Jasna Góra” i jej prezes 
pani Natalii Siniawskiej. W 2017 roku razem z moją koleżanką 
zostaliśmy zaproszeni do Polski na staż w celu zapoznania się  
z choreografią tańców ludowych. I tak oto już od 2 lat pracuję 
ze wspaniałymi ludźmi. Bardzo im dziękuję!

WYCHOWAŁAM SIĘ W RODZINIE KULTYWUJĄCEJ 
POLSKIE TRADYCJE

Oto co powiedziała o sobie
JULIA BUGAJENKO:

Zespół „Jasna Góra”

AKTUALNOŚCI

W lipcu bieżącego roku przedstawicielki kiszyniowskiej Ligi Polskich Kobiet wzięły udział 
w Forum Wpływów Międzykulturowych „Kultura niezależna od granic i epok”. Forum 

zorganizowano w ramach zacieśnienia kontaktów i współpracy organizacji kulturalnych  
z prawego i lewego brzegu Dniestru. Projekt finansowany przez Unię Europejską.

КУЛЬТУРА ВНЕ ГРАНИЦ И ВРЕМЁН

В рамках платформы „Культура”, 
представленной на форуме Мини-
стерством культуры, просвещения  
и исследований РМ, работает Нацио-
нальный комитет ICOM Moldova, в кото-
рый общественные организации могут 
подать заявку на консультацию по раз-
работке качественных проектных пред-
ложений. 

Если у вас возникли вопросы по по-
иску партнеров для трансевропейских 
проектов или привлечению заинтере-
сованных сторон, которые могут обе-
спечить 40-50 % софинансирования, 
обращайтесь к консультанту Валерии 
Суручану (lera.art@gmail.com). 

ВНИМАНИЕ! Заявки на консультации 
подаются до 30 ноября 2018 г.

 � Обмен контактами на форуме
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Badając historię swojej rodziny, moich przod-
ków, zmagałam się z milczeniem rodziców, roz-
plątywałam pajęczynę niedomówień, skrywają-
cą prawdę o bliskich a czasem i o mnie samej. 
I nie tylko przywracałam życie wspomnieniom, 
ale i zaczynałam lepiej rozumieć siebie, swoje 
życie i to, dlaczego jestem taka a nie inna.

Moi rodzice... Mama, Walentyna Ţurcan  
(z domu – Dragomirecka; rodowe nazwisko Dro-
gomireckich w jej dowodzie osobistym zapisano 
z błędem), nauczycielka matematyki, zasłużony 
pedagog ZSRR. I ojciec – Walerian Ţurcan, na-
uczyciel geografii, zasłużony pedagog Mołdaw-
skiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Oboje 
byli nauczycielami z powołania.

Istnieje powiedzenie: rodziców się nie wybie-
ra, choć nauki ezoteryczne twierdzą inaczej. Tak 
czy owak, ja i mój brat, Walentyn, wyciągnęliśmy 
szczęśliwy los. Co prawda nie miało to odbicia  
w sprawach materialnych, a w bogactwie du-
chowym, jakie przekazali nam nasi rodzice.

Swoim drzewem genealogicznym zainte-
resowałam się, gdy miałam już ponad 40 lat. 
Do poszukiwań zainspirowała mnie opowieść 
mamy o jej ojcu, a naszym dziadku – Antonim 
Drogomireckim. Z niej to dowiedzieliśmy się, z ja-
kiego rodu pochodzimy. Była w opowieści tak-
że wzmianka o polskiej gałęzi naszej rodziny, co 
wcześniej należało do tematów zakazanych. 
Teraz, wspominając urywki opowieści krewnych, 
bardzo żałuję, że nie zapisywałam owych histo-
rii, że nie prowadziłam pamiętnika. Na szczęście, 
zachowały się dokumenty: metryki, świadectwa 
zgonu, dowody tożsamości, dyplomy, zaświad-
czenia, listy, pocztówki.

Mój dziadek, Antoni Drogomirecki, urodził 
się w 1898 roku, we wsi Kulczijiwci, w powiecie 
kamienieckim Guberni Podolskiej. Był członkiem 
rodziny potomków byłej polskiej szlachty. W Po-
dolskiej Guberni, zgodnie ze spisami ludności,  
z roku 1897, mieszkało łącznie 26 208 członków 
szlachty (źródło: Wikipedia). W roku 1916 Antoni 
Drogomirecki zakończył technikum rzemieślnicze 
w Kamieńcu Podolskim. Niepokoje, związane  
z rozgrywającą się niedługo potem rewolucją  
w Rosji oraz obawa przed możliwą zsyłką na Sy-
bir (która była dość prawdopodobna, ponieważ 
Antoni znajdował się na liście osób niepożąda-

POLSKIE ŚCIEŻKI

W poszukiwaniu korzeni
Walerina Ţurcan

nych przez nowe władze), zmusiły go do przyję-
cia decyzji o przeprowadzeniu się do Besarabii. 
Nie było legalnych możliwości, by to zrobić, po-
został tylko wybór drogi niezgodnej z prawem – 
przeprawy wpław przez Dniestr. Ponieważ dzia-
dek nie umiał pływać, w przeprawie przez rzekę 
pomógł mu jego przyjaciel o nazwisku Witwicki. 
Przyjaźń z nim trwała do końca życia Antoniego.

W Besarabii Antoni Drogomirecki zaczął 
wszystko od początku. Osiedlił się na półno-
cy krainy, w ukraińskiej wsi Maramonowka. Ży-
cie było trudne, stosunek władz rumuńskich do 
mniejszości narodowych – nie najlepszy. Na nogi 
pomogło wstać Antoniemu to, że umiejętności 
mechanika, zdobyte w technikum w Kamieńcu 
Podolskim, okazały się bardzo potrzebne. Dzia-
dek szybko zdobył uznanie jako doskonały spe-
cjalista, pojawiły się zamówienia od właścicie-
li młynów i wytwórców masła, a więc – praca  
w ukochanym zawodzie.

Ruszył nabór do programu 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Program GAUDE POLONIA skierowany jest do osób posiadających obywatelstwo państw Europy 
Środkowo-Wschodniej (do 40 roku życia, a w uzasadnionych przypadkach do 45 lat), zajmujących się 
twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. 

Osoby zakwalifikowane do programu Gaude Polonia otrzymują stypendium, w ramach którego przez 
pół roku przebywają w Polsce i pod opieką uznanych polskich artystów i instytucji kultury realizują swo-
je projekty w następujących dziedzinach: film, fotografia, historia i krytyka filmu, muzyki, sztuki, teatru, 
konserwacja dzieł sztuki, literatura, muzealnictwo, muzyka, sztuki wizualne, teatr. Konkursem objęte są 
stypendia półroczne w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2019 roku. Wysokość stypendium wynosi 3,5 tys.  zł 
brutto miesięcznie. 

Nabór wniosków trwa do 15 października 2018 roku. Wniosek powinien zawierać minimum dwie 
rekomendacje twórców uznanych w danej dziedzinie. Do dokumentów należy dołączyć CD z nagraniami 
lub portfolio z pracami kandydata. W przypadku przesyłki pocztowej rozstrzygające znaczenie ma data 
stempla pocztowego. Wniosek o przyznanie stypendium z programu „Gaude Polonia" należy złożyć osobiście 
bądź przesłać pocztą na jeden z podanych adresów na stronie MKiDN:

http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/ruszyl-nabor-do-programu-ministra-kultury-i-dziedzictwa-
narodowego-gaude-polonia-na-2019-rok-8530.php

Dodatkowych informacji można zasięgnąć bezpośrednio u pracowników NCK: 
tel. +48-22-350-95-30, e-mail: bberdychowska@nck.pl.

INFORMACJA

WIADOMOŚCI

UE czy Rosja? W którą stronę zmierza Mołdawia?
Dzień Niepodległości Mołdawii 

–  27 sierpnia – przebiegał pod zna-
kiem manifestacji. Kilkaset osób, 
które brały udział w kilkutysięcz-
nych antyrządowych protestach 
zostało aresztowanych przez poli-
cję. Protestujący domagali się dy-
misji rządu i przeprowadzenia wy-
borów parlamentarnych według 
proporcjonalnej ordynacji wybor-
czej. Ustawę o zmianie ordynacji 
z proporcjonalnej na mieszaną 
mołdawski parlament uchwalił  
w ubiegłym roku. 

O sytuacji w Mołdawii mówił  
w Polskim Radiu 24 JAKUB 
PIEŃKOWSKI z Polskiego Insty-
tutu Spraw Międzynarodowych:

– Większość mołdawskiego 
społeczeństwa popiera partię 
socjalistyczną. Realna opozycja 
skupiona jest wokół dwóch po-
staci: Mai Sandu i Andreja Na-
stasego. Ich ugrupowania cieszą 
się poparciem oscylującym wokół 

20-30 %  wyborców. Te środowiska 
próbowały organizować manife-
stacje. Fakty są takie, że mołdaw-
skie społeczeństwo jest bardzo 
zmęczona sytuacją w kraju i traci 
wiarę w odmienienie losu. Znacz-
na część mieszkańców wyjechała 
za granicę. 

Gość Polskiego Radia wskazy-
wał, że prezydent Igor Dodon opo-
wiada się za kursem prorosyjskim, 
w którym zmierzać miałby kraj. 

W grę wchodzić ma nawet przy-
stąpienie do Unii Euroazjatyckiej. 
Z kolei rządząca partia demokra-
tyczna, za którą stoi Vladimir Pla-
hotniuc, oficjalnie opowiada się za 
integracją europejską. Obaj polity-
cy chcą jednak przede wszystkim 
zachować władzę i wpływy gospo-
darcze. Nie do końca ma znacze-
nie dla nich, w którą stronę będzie 
zmierzał kraj. 

źródło: www.polskieradio.pl
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 � Od lewej: Antoni Drogomirecki, NN.
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POLSKIE ŚCIEŻKI

Ze młodzieńczych wspomnień Georgija 
Zgardana, który później ożenił się z siostrą mojej 
mamy, Raisą:

„Antoni Drogomirecki był bardzo potrzebny 
szczególnie w okresie zbioru zbóż. Wielu właści-
cieli ziemskich miało maszyny, wypożyczane  
z banków rolniczych (najbliższe znajdowały się 
we wsi Cosăuţi w powiecie sorockim oraz we wsi 
Cernoleuca, tegoż powiatu). Technika często się 
psuła – w najbardziej nieodpowiednich momen-
tach. Nie było telefonów komórkowych, za to 
zawsze można było polegać na smykałce me-
chanika. Antoni Drogomirecki jeździł po polach  
w bryczce z narzędziami, a sieć telefoniczną 
zastępowały dzwoneczki na końskiej uprzęży, 
słyszalne z daleka. Zdarzyło się raz, że na polu 
mojego ojca, Iwana Zgardana, zepsuła się 
młockarnia. Usłyszawszy dźwięk dzwonków, oj-
ciec zawołał:

– Chwała Bogu, wszystko będzie dobrze, je-
dzie nasz Drogomirecki!

I tak właśnie poznałem swojego przyszłego 
teścia.”

Antoni i jego żo- 
na Agafia Drogomi-
recka (z domu Se- 
wajewa, absolwen- 
tka gimnazjum dla 
dziewcząt im.    Na-
talii Dadiani w So-
rokach), wychowali 
pięć córek: Natalię, 
Zinaidę, Aleksan-
drę, Raisę i Walen-
tynę (moją mamę). 
Jako dzieci, ja i moi 
bracia cioteczni 
Anatol i Stanisław, prawie całe lato spędzaliśmy 
u babci i dziadka. Z tamtych czasów zostały bar-
dzo ciepłe wspomnienia. Dziadek przychodził 
zmęczony po pracowitym dniu, zawsze z podar-
kami. Babcia Agafia z oczyszczonych ziaren sło-
necznika przygotowywała najsmaczniejsze cu-
kierki grylażowe, jakie jadłam w życiu! W domu 
zawsze były gazety, czasopisma i książki, a poza 
tym – gitara, na której bardzo rzadko, śpiewając, 
grała babcia.

Dziadek odszedł wcześnie, w 1962 roku, gdy 
byłam jeszcze dzieckiem. Przeżyte burze historii – 
rewolucja, II wojna światowa – zostawiły w jego 
duszy rany, których próbował nie dotykać i nie 
chciał nikomu pokazywać. Nie pamiętam, aby 
cokolwiek opowiadał o tych mrocznych cza-
sach.

Moje poszukiwania genealogiczne zaczęły 
się od dokumentu, który przechowywała star-
sza siostra mamy, Natalia. Przywiozła go ze wsi 
Kulczijiwci. Był to wypis z „Dziennika Podolskiego 
Zebrania Deputatów Szlacheckich”, pochodzą-
cy z 27 grudnia 1864 roku. Ten właśnie dokument 
pozwolił nam poznać imiona naszych przodków 
do dziesiątego pokolenia wstecz (licząc od mo-
ich dzieci – Waleriana, Walentyny i bratanka, 
Maksyma). Z wypisu dowiedziałam się również, 
że „Sprawa szlachectwa Drogomireckich zawie-
szona decyzją zebrania 13 lipca roku 1863, jakoż 
rozporządzono  niektórym  Deputackim  Zebra-
niom  rozpatrzenie  szlacheckich  dzieł  dotyczą-
cych osób  z  byłej  Polskiej  Szlachty  zawiesić  do 
czasu  pogaszenia  buntu  i  rozpatrzenia  sprawy  
o osądzeniu buntowników”.

 A potem miał miejsce mój wyjazd do archi-
wum miejskiego Kamieńca Podolskiego i pra-
ca z zasobami numer 230, sprawa numer 2465  
„O szlacheckim pochodzeniu rodu Drogomi-
reckich”. Otrzymałam potwierdzone kserokopie 
dokumentów swoich przodków, w skład których 
wchodziły: zaświadczenie o niekaralności, me-
tryka i pełnomocnictwo. 

Czasami zadaję sobie pytanie: po co szukam 
informacji o swoich przodkach? Cóż, po prostu 
czuję, że mam obowiązek to robić. Każdy czło-
wiek jest całym światem i, odkrywając nieznane 
mi wcześniej stronice życia przodków, wciąż czu-
ję, że wzbogacam swoje życie. Na razie wiem  
o swoich korzeniach – a więc i o sobie – niewiele, 
ale jestem przekonana, ze już wkrótce ta wiedza 
się wzbogaci. � 

Najbardziej niezwykłe muzea 
Naddniestrza i Gagauzji

Unikatowe muzeum alkoho-
lu znajduje się na lewym brzegu 
Dniestru, w wiosce Ternowka. 
Jest to prywatna kolekcja, która 
mieści się w budynku o wyso-
kości 28 metrów i przypomina 
gigantyczną butelkę. Zbiory mu-
zeum zawierają ponad 10 tys.  bu-
telek pochodzących z różnych 
zakątków świata. Najmniejsza – 
w kształcie gilzy – pochodzi  
z Meksyku i mieści 10 g whisky. 
Największa zaś, zatkana kacza-
nem kukurydzy, mieści w sobie 
aż 25 litrów ukraińskiej wódki. 
Są tu najróżnorodniejsze butel-
ki: w kształcie cygar, żarówek, 
broni siecznej i automatycznej, 
popiersia słynnych osób. Są tu 
egzotyczne napoje ze żmijami 
i jaszczurkami w butelkach, np. 

nalewka przygotowana wg sta-
rego chińskiego przepisu, która 
raczej przestrasza niż intryguje. 
Jest tu też unikatowa butelka  
z 1882 roku z miodówką. 

Dodatkowo w posiadaniu ko- 
lekcjonera znajduje się hotel, re-
stauracja, basen oraz kort teniso-
wy.

Opracowała Tatiana Mironik

Gagauzja to autonomiczny 
obszar położony w południowej 
części Mołdawii. 

Tkanie dywanów jest jedną  
z najstarszych tradycji Gagau-
zów. Wierzą, że dywan to symbol 
szczęścia, majątku oraz dobre-
go życia. Każdy dywanowy wzór 
miał swoje odrębne znaczenie. 
By ożywić dawną tradycję naro-

du, w gagauskiej wiosce Gajdar 
zostało utworzone „Żywe Mu-
zeum Tkania Dywanów”. Oprócz 
wiedzy z historii tego rzemiosła 
muzeum ofiaruje turystom lekcje 
praktyczne, na których robią nici 
z owczej wełny, a następnie – 
gagauskie dywany. 

Obecnie dzięki staraniom 
mieszkańców wsi w muzeum 

mieści się ok. 300 eksponatów. 
Tu też odbywa się tradycyjny 
Festyn Gagauskiego Dywanu – 
można zobaczyć i kupić dywany 
XIX i XX w.

Gagauskie dywany są znane 
nie tylko w Republice Mołdawii, 
ale również w Turcji, Rosji, Wiel-
kiej Brytanii i Stanach Zjedno-
czonych. 

Jak trafić do wsi Gajdar? 
Trzeba skręcić 3 km z drogi, któ-
ra łączy miasta Komrat i Ceadîr-
-Lunga. Autobusy i marszrutki tu 
rzadko jeżdżą, pozostają więc 
tylko samochody prywatne ja-
dące w tym kierunku. Miejsco-
wi kierowcy zabierają pieszych 
nawet bez machnięcia ręką – 
po prostu przystają i otwierają 
drzwi.

Opracowała Natalia Barwicka
Tłum. na j. polski Julia Szczyrba 

POZNAJĄC KULTURĘ I SMAKI WSCHODNIE

MUZEUM BUTELKI

MUZEUM DYWANÓW

 � Córki Antoniego i Agafii Drogomireckich. Pierwsza od lewej – 
Walentyna. Wieś Maramonowka, 1950 r.

 � Agafia Drogomirecka
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Kontynuujemy podróże w czasie za sprawą książki pod tytułem 
„Besarabskie historie" (początek w nr. 6/2018 „Jutrzenki”). 

Jakie były smakołyki waszego dzieciństwa? Pamiętacie ulubione 
zabawki? Dzięki autorom książki „Besarabskie historie” możemy 
się dowiedzieć, jak wyglądał świat dziecka w przedwojennym 
Kiszyniowie. 

ŚWIAT DZIECIŃSTWA 
PRZEDWOJENNEGO KISZYNIOWA 

Nasza rozmowczyni Tatiana Januszewska 
opowiada o „smakowitych” miejscach  

w przedwojennym Kiszyniowie, słodkościach, 
delikatesach i zabawkach tego okresu: 

– Moja mama wspominała, że w 1905 roku 
w zaułku Zdrojowym (wówczas ul. Weroniki 
Micle 11) była pierwszorzędna cukiernia An-
drieja Iwanowicza Mańkowa. Wkrótce stała 
się ona miejscowym klubem, gdzie spędza-
ła czas kiszyniowska śmietanka towarzyska.  
W menu były nie tylko słodkości, tutaj również 
przychodzono na obiady i kolacje. Lokal był 
obowiązkowym punktem trasy każdego kiszy-
niowianina wybierającego się na przechadz-
kę po mieście.

Mańkow dzięki swojej przedsiębiorczości 
podniósł cukiernictwo na wysoki poziom. Pro-
wadził swój biznes do 1933 roku. W tym czasie 
interesy zaczęły iść gorzej i zdecydował się 
zamknąć zakład. Wielu handlowców, widząc 
szybki sukces Mańkowa, również postawiło na 
kawiarnie. W latach 30. w Kiszyniowie można 
się było doliczyć dwudziestu cukierni i kafejek. 
Każdy właściciel starał się, aby jego lokal był 
ekskluzywny. Zakład stanowił nie tylko źró-
dło utrzymania, decydował również o prestiżu 
właściciela w środowisku przedsiębiorców.

Sklep i cukiernia bukaresztańskiej fabryki 
czekolady Zamfirescu mieściły się na parterze 
Domu Diecezjalnego (na rogu ulicy Puszkina  
i Aleksandrowskiej). Oto co zapamiętała Ta-
tiana Januszewska: 

– Przed większymi świętami witryna zakła-
du była ozdobiona figurkami postaci biblij-
nych. W przeddzień Wielkanocy pojawiała 
się zielona trawa usiana kwiatami, pomiędzy 
którymi mościły się malutkie kurczątka. Na po-
złacanym papierze leżały czekoladowe jajka, 
baranki i zajączki. Przed witryną cały czas tło-
czyły się dzieci i dorośli wpatrzeni w baśniowe 
widowisko.

Nie próżnowali przy tym drobni złodzie-
jaszkowie. Przyjaciel mojego ojca nazywał 
wystawę Zamfirescu „przynętą” dla kieszon-
kowców.

Naprzeciwko zakładu rosły drzewa je-
dwabnika. Latem wystawiano pod nie stoliki, 
przy których mieszkańcy spędzali czas. W cu-
kierni robili wspaniałe torty, które krojono na 
kawałki i sprzedawano jak ciasta. Uwielbia-
łam bułeczki z marcepanem, do nich mama 
lub ciocia zamawiały dla mnie kakao lub go-
rącą czekoladę.

Szczególne miejsce w letnim menu zajmo-
wały lody: malinowe, truskawkowe, cytryno-
we, śmietankowe, czekoladowe, pistacjowe  
i inne. Przygotowywano je na prawdziwej 
śmietanie i świeżych żółtkach z różnymi dodat-
kami – sokiem, miodem, konfiturami, wanilią, 
ozdabiano owocami, wiórkami czekolado-
wymi lub cieniutkimi biszkoptami. Do lodów, 
aby nie przeziębić gardła, podawano zawsze 
szklankę wody w temperaturze pokojowej.

Na Aleksandrowskiej również mieściła się 
wspaniała cukiernia. Znajdowała się bliżej 
domu Januszewskich, dlatego rodzice naj-
częściej tam zabierali małą Tanię:

– Podawano delikatne bułeczki, rogali-
ki, ciastka „ziemniaczki”, które rozpływały się  
w ustach. Ale zazwyczaj prosiłam o ciasto po-
kryte brązową glazurą i ozdobione czterema 
kulkami posypanymi wiórkami czekoladowy-
mi. Słodkości można było wziąć „na wynos”  
w eleganckim opakowaniu. Największą atrak-
cją cukierni był tort „napoleon”, prawdziwy 
jego smak, niestety, z czasem miejskie zakłady 
cukiernicze zatraciły. 

W kawiarniach Kiszyniowa było mnóstwo 
gatunków chałwy i ten wschodni przysmak 
miał tak cudowny smak, że w dorosłym życiu 
nie jem ani lodów, ani chałwy. Obecne słody-
cze nie są nawet do nich podobne. 

Sklep Zamfirescu i kawiarnię przy nim otwarto w 1930 roku w po-
mieszczeniach dawnego sklepu z artykułami kolonialnymi Hessa. 
„Cafe-Bombonerie” Zamfirescu było uważane za lokal ekskluzywny  
i miejscowa elita chętnie w nim odpoczywała. Tutaj dzielono się 
najnowszymi wiadomościami z miasta i polityki, radio nie milkło ani 
na chwilę, goście przeglądali gazety wypożyczone z pobliskiego 
kiosku. Tak jak wiele kiszyniowskich budynków, również Dom Die-
cezjalny mocno ucierpiał w pierwszych miesiącach wojny. Stracił 
dach, część fasady i stropów. W 1947 roku został rozebrany, a na jego miejscu utworzono Plac 
Zwycięstwa (obecnie Plac Wielkiego Zgromadzenia Narodowego).

Jeden ze 
sklepów 

z zabawkami 
z n a j d o w a ł 
się przy uli-

cy Puszkina, 
mniej więcej tam 
gdzie kończy się  

    centrum handlowe 
„Gemeni”. Przed wejściem 
do tego dziecięcego raju sta-
ła drewniana figura Afryka-
nina w przepasce biodrowej  
i z wielkim kolczykiem w uchu. 
Dzieci, zanim zanurzyły się  
w baśniowym świecie zaba-
wek, korzystały z okazji, aby 
dokładnie przyjrzeć się miesz-

kańcowi dalekiego kontynen-
tu. Królowe sali – francuskie  
i niemieckie lalki o anielskich 
twarzyczkach, ubrane w ele-
ganckie, wyszywane koron-
kami stroje oraz kolejki i inne 
mechaniczne zabawki pozo-
stawiały niezatarty ślad w pa-
mięci małych klientów.

Naczynia dla lalek róż-
niły się od zwykłych tylko 
rozmiarami, ponieważ wy-
konywane były przez tych 
samych rzemieślników. Nie 
tylko w sklepie, ale i na ba-
zarze sprzedawano wypla-
tane mebelki i ceramiczne 
serwisy dla lalek.

–  Najbardziej dostępne 
dla większości kiszyniowskich 
dzieci – kontynuuje opowieść 
nasza rozmówczyni Tatiana 
Januszewska – były zabawki 
wykonane z naturalnych ma-
teriałów przez miejscowych 
artystów ludowych. Nie miały 
one chłodu obcości i szybko 
zawojowały dziecięce serca. 
Teraz to wszystko jest baśnio-
wym wspomnieniem odległe-
go dzieciństwa… 

opr. Anna Dubiel
tłum. Anna Plutecka

źródło:  «Бессарабские 
истории», Кишинев, 2011

Zdjęcia na okładce: 1. Warszawska cukiernia. 2. Cukiernia Fiłatowa. 3. Cukiernia Tumanowa. 4. Cukiernia 
Mańkowa (1905). 5. Cukiernia Mańkowa w budynku Szwarcmana.  / źródło: www.press.try.md
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AKTUALNOŚCI

Studia w Polsce?
DlacΖego nie?

INFORMACJA

Bezpłatny kurs języka pol-
skiego online to unikatowy 
kurs e-learningowy, przygo-
towany z myślą o osobach, 
które nie tylko chcą nauczyć 
się języka polskiego, ale rów-
nież poznać Miasto Lublin 
oraz zwyczaje panujące  
w Polsce. O innowacyjno-
ści kursu świadczy bogaty 
zasób materiałów multi- 
medialnych oraz pomocy 
dydaktycznych opracowa- 

nych przez wykwalifikowa-
nych i doświadczonych na- 
uczycieli akademickich spe-
cjalizujących się w naucza-
niu języka polskiego jako ob-
cego.

Cykl zajęć online to 40  jed-
nostek lekcyjnych opraco-
wanych w taki sposób, aby 
użytkownik mógł sprawnie 
posługiwać się językiem pol-
skim na poziomie B1. Kurs 
stanowi również doskonałe 

przygotowanie dla cudzo-
ziemców chcących roz-
począć kształcenie na stu-
diach wyższych w Lublinie. 
Po ukończeniu kursu użyt-
kownik otrzymuje Certyfikat 
potwierdzający zrealizowa-
nie cyklu zajęć. 

KURS JĘZYKA POLSKIEGO ONLINE

Kursy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji
https://lui.lublin.eu/portal/kursy/

na najróżnorodniejsze pytania ro-
dziców: od problematyki migracji 
poczynając, na stosunku studen-
tów różnych krajów do odpisywa-
nia kończąc.

Spotkanie, mimo podejmo-
wania podczas niego poważnych 
tematów, przebiegło w lekkiej, we-

sołej i niezapomnianej atmosfe-
rze. Uczestnicy spotkania jeszcze 
długo po jego zakończeniu nie 
opuszczali sali, a najbardziej cie-
kawi postanowili kontynuować go 
w pobliskiej kawiarni.

Miłe było to, że dołączyli do 
nas rodzice uczniów, którzy nie 

uczą się języka polskiego. Mamy 
nadzieję, że dzięki temu spotkaniu 
odkryli oni dla siebie Polskę jako 
kraj odpowiedni do kształcenia  
w nim swoich dzieci, kraj najstar-
szych uniwersytetów w Europie.

Tamara Ababii,
Kiszyniów

AKTUALNOŚCI

Studia w Polsce: pytania rodziców  
i rekomendacje specjalistów

Współczesny świat zmienia się w bardzo szybkim tempie. To 
co dzisiaj jest ważne, już jutro może okazać się nieistotnym. 

Jak w takiej sytuacji pomóc własnemu dziecku w wyborze 
przyszłego zawodu? Gdzie zdobyć wykształcenie? Pod koniec lata 
kiszyniowskie Stowarzyszenie „Liga Polskich Kobiet” zorganizowało 
spotkanie poświęcone kształceniu w szkołach wyższych w Polsce.

Spotkanie to dało rodzicom 
nastolatków ogólną orientację we 
wszystkich tych kluczowych kwe-
stiach.

W pierwszej części spotkania 
wystąpiła młoda perspektywiczna 
psycholog, Olesia Ezbiczak. Prze-
prowadziła ona wśród dzieci test, 
do którego następnie z entuzja-
zmem przystąpili również dorośli. 
Na jego podstawie można było 
określić predyspozycje każdego 
do wykonywania takiej czy innej 
profesji oraz uzyskać fachową po-
radę.

W drugiej, obszerniejszej 
części, wystąpił doktor nauk po-
litycznych Aleksander Makuchin, 
specjalizujący się w badaniach 

migracyjnych i demograficznych. 
Dzięki doświadczeniu zdobytemu 
podczas prowadzenia wykładów 
w ASEM oraz na uniwersytetach 
w Polsce (w szczególności na Uni-
wersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu), a także na wyższych 
uczelniach innych krajów, wystą-
pienie było przejrzyste i bogate  
w konkretnie podawane przykłady.

Aleksander Makuchin opowie-
dział o zaletach i wadach każdej  
z omawianych kwestii oraz pod-
powiedział czym kierować się przy 
wyborze uczelni w zależności od 
preferowanego kierunku studiów. 
Zapoznaliśmy się również z ran-
kingiem szkół wyższych w Polsce. 
Aleksander Makuchin odpowiadał 

– Jakość mołdawskiej edu-

kacji z roku na rok pogar-

sza się i posiadanie dyplo-

mu ukończenia wyższych 

studiów już dawno przesta-

ło zapewniać możliwość 

zrobienia kariery lub znale-

zienia dobrej pracy.

– Według prognoz futuro-

logów do 2050 roku wiele 

zawodów zniknie.

– Obecnie w Mołdawii 
na stałe mieszka 2,85  mln 
obywateli, według pro-
gnoz do 2050 roku zosta-
nie ich 1,85 mln.

– Współcześni nastolatko-
wie „niczego nie potrze-
bują”.
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UCZYMY SIĘ POLSKIEGO

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH – cz. 1
В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ – ч. 1 

SŁOWNIK / СЛОВАРЬ

DOWCIPY / ШУТКИ

– Stasiu, dlaczego tak wcześnie wstałeś? 
– Nie mogę spać. Obudziłem się o piątej rano  

i przez dwie godziny nie mogłem usnąć. 
– Czy dobrze się czujesz? Może coś ci jest?
– Nie czuję się najlepiej.
– Co ci dolega?
– Boli mi głowa, łamie mnie w kościach, gardło 

mnie boli. Mam dreszcze.
– Ty się chyba przeziębiłeś. Pokarz mi gardło. 

Chmmm, jest zaczerwienione. Trzeba zmierzyć tempe-
raturę. – Matka podała termometr. Po kilkunastu minu-
tach na termometrze było 38 stopni i 5 kresek.

– Powinieneś się położyć! Musisz wziąć lekarstwo.
– Nie chcę żadnych lekarstw! Samo przejdzie. 
– Lepiej będzie, jeżeli posłuchasz się mnie i poleżysz 

dzisiaj w łóżku cały dzień. Zaraz dam ci aspirynę.
– Dobrze, mamo, wezmę aspirynę, ale nie położę 

się. Szkoda mi czasu na leżenie w łóżku.

Jasio na lekcji polskiego 
odmienia rzeczownik „kot” 
przez przypadki: 
– Mianownik: kot 
– Dopełniacz: kota 

– Celownik: kotu 
– Biernik: kota 
– Narzędnik: z kotem 
– Miejscownik: o kocie 
– Wołacz: kici kici!

dlaczego
wcześnie wstać 

obudzić się
piąta rano

godzina
dobrze się czuć
czy coś ci jest?

nie najlepiej
co ci dolega?

boli mi głowa, gardło
łamie mnie w kościach

mam dreszcze
przeziębić się

gardło zaczerwienione
trzeba zmierzyć

почему
рано встать 
проснуться
пять утра
час
хорошо себя чувствовать
у тебя что-нибудь болит?
не очень хорошо
что у тебя болит?
болит голова, горло
ломота в костях
меня знобит
простудиться
горло красное
надо измерить

po kilkunastu minutach
39 stopni i 5 kresek

powinieneś
położyć się 

musisz wziąć lekarstwo
żadnych lekarstw

samo przejdzie 
lepiej

posłuchasz się
dzisiaj
łóżko
cały

zaraz
wezmę aspirynę
szkoda mi czasu

КАК кто чувствует себя?
JAK kto czuję się?

– Jak się czujesz?
– Dziękuję. Czuję się świetnie.

PORÓWNAJ! / СРАВНИ!

JAK?

świetnie
doskonale

nieźle
tak sobie

niezbyt dobrze
kiepsko

źle
okropnie
strasznie

КАК?

чудесно
прекрасно
неплохо
так себе
не очень хорошо
скверно
плохо
ужасно
страшно

через (11-19) минут
38 градусов и 5 десятых
должен
лечь 
надо принять лекарство
никаких лекарств
само пройдет 
лучше
послушаться
сегодня
кровать
целый
сейчас
приму аспирин
жаль тратить время

DROGI ŻYCIA, WIEŚNIACY I GŁUPI TURYŚCI

FELIETON

Na rynku turystyki Mołdawia jest wciąż jeszcze pro-
duktem niszowym. Trafiają tu przeważnie podróż-

nicy, którzy wszędzie już byli lub mają w sobie żyłkę 
odkrywcy. Nie mamy morza, gór, zabytków sztuki i ar-
chitektury. Jest za to potencjał, który trzeba uwolnić. 
No i wielka potrzeba poinformowania o tym świata. 

Marketing to w turystyce narzędzie numer jeden. 
W 2014 roku państwowa Agencja Turystyki Mołdawii 
ogłosiła wszem i wobec, że logo kampanii reklamo-
wej kraju będzie drzewo życia wyrastające z litery M. 
A towarzyszyć mu będzie slogan „Discover the Ro-
utes of Life”. Odkryjcie drogi życia.

Nie podoba mi się to hasło. Cóż bowiem znaczy? 
Jakie „drogi życia”? Trasy samochodów dostaw-
czych? Naczynia krwionośne? Autostrady na za-
chód? Oficjalna interpretacja sloganu brzmi mętnie – 
coś o przecieraniu ścieżek przez kompleks mołdaw-
skiej kultury. Towarzysząca kampanii broszura, ser-
wowana w Punkcie Informacji Turystycznej, zrobiona 
jest, delikatnie mówiąc kiepsko, jakby czyjś kuzyn 
załapał się na rządowe zamówienie. Ale to temat dłu-
gi i dla oddzielnego wypracowania.

Powtórzę – hasło reklamowe Mołdawii jest moim 
zdaniem po prostu słabe. Cóż, może wszystkie do-
bre slogany są już zajęte? „The Land Of Wonders” 
(Kraina cudów) – Kazachstan, „Land of Stories” (Kra-
ina opowieści) – Słowacja, „Happiest Place on Earth” 
(najszczęśliwsze miejsce na Ziemi) – Dania. „Be Our 
Guest” (Bądź naszym gościem) – Turcja.

Zaraz. Co z tą Turcją?
Chytruski, ci Turcy. Ukradli frazę z piosenki z filmu 

„Piękna i Bestia”. I zarejestrowali swoje hasło w 2012. 
A gdyby tak przechytrzyć sprytnych Turków i po 

prostu dopisać do ich niewyszukanego sloganika „in 
Moldova”?

Pewnie, czemu nie. W 2017 znana nam już 
Agencja Turystyki zrobiła kolejny krok na drodze 
ku epickiej strategii marketingowej i zaprezentowa-
ła oficjalny spot reklamowy Mołdawii – to jest filmik  
z udziałem... jeszcze się przekonamy kogo... pod ty-
tułem „Be Our Guest In Moldova”!

Fabuła dzieła jest piękna w swej prostocie. Oto 
Znanego Aktora wiozą przez Mołdawię w terenowym 

(oczywiście) aucie. Samochód nawala (Nie daje rady 
na drodze życia?). Mołdawski szofer przystępuje do 
naprawy. Znany Aktor, dla zabicia czasu, idzie na spa-
cer. Pylną Drogą Życia. Dociera do wsi, gdzie roi się 
od bosonogich dzieci, konnych fur, dziwnych wehiku-
łów i pięknych Mołdawianek. Oszołomiony czarem 
rustykalnej Mołdawii, Aktor znienacka widzi, jak na 
niego machają. To czerstwy, brodaty dziadek zowie 
w swe obejście. Nasz bohater korzysta z zaprosze-
nia, wszak chce się odkryć jeszcze parę dróg życia. 
Staruch szczodrze leje wino, pokazuje gościa żonie  
i wnukom, którzy nie mają pojęcia o istnieniu telewizji. 
Potem wszyscy razem tańczą pod muzykę ludową.

Wreszcie pojawia się szofer. „O” – powiada, wi-
dząc Aktora – „Wszędzie cię szukałem. Możemy 
jechać.” Na to odzywa się gospodarz: „Wej, niech 
jeszcze zostanie!” „A ty w ogóle wiesz, KTO to jest?” – 
dopytuje się w odpowiedzi szofer.

„Jasne” – odpowiada gospodarz – „To mój gość”.
I jak sympatycznemu staruszkowi nie wybaczyć, 

że nie rozpoznał Brada Pitta?
Dziadka zostawmy, ale twórcom reklamy odpu-

ścić nie wolno. Co oni chcieli swoim filmikiem poka-
zać? Gościnność chłopów mołdawskich? Nieasfal-
towane drogi (życia?) i konne zaprzęgi? To ma być 
Mołdawia? Z tym do ludzi? 

Turysto, jeśli chcesz wypić z wieśniakiem, ucie-
kać przed końskimi kopytami i oglądać harce niemy-
tych dzieci, wsiadaj w dżipa i gazuj do Mołdawii. Brad 
Pitt już przetarł ci szlaki. Tylko, że to nie był Brad, 
jego rolę zagrał Roland Huisman. Za darmo, tylko za 
bilet do Mołdawii, hotel i jedzenie. 

A w ogóle filmik kosztował 100 000 euro. Wieśnia-
cy za udział wzięli?

Jak tu wierzyć reklamie?

Niech sobie Agencja Turystyki broni jak chce tych 
swoich sloganów i spotów. Nie tędy droga (życia!), 
proszę Państwa. Nie sądzę, aby w promocji Mołdawii 
cały akcent należało kłaść na prostotę i gościnność 
narodu. Tak się nie przyciągnie zorganizowanej tu-
rystyki. Ludzie wszak przyjmują wszystko dosłow-
nie. A jeśli tak na wiejską drogę wtoczy się autokar  
z czterdziestką Polaków? Co, wystarczy wina w obej-
ściach? Bezpłatnego???

I nie trzeba mącić ludziom w głowach drogami ży-
cia. Nie wszyscy kupią to, czego nie rozumieją.

Pytałem niejednego przyjeżdżającego do Mołda-
wii – co Pani/Pana zdaniem znaczy „Discover the 
Routes of Life”?

Nikt nie umiał sensownie odpowiedzieć. Ale głupi 
ci turyści!

Sławomir Pietrzak
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DUŻY KADR

Mołdawskie winogrona na bazarze na Ursynowie.
Autorem zdjęcia jest JEGOR RYŻAKOW

mieszkający w Warszawie. 
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W NASTĘPNYM NUMERZE: 

USŁUGI PRZEWODNIKA  
I ORGANIZACJA WYCIECZEK PO MOŁDAWII

Przewodnik po Mołdawii w języku polskim. Organi-
zacją wycieczek – noclegi, wycieczki do winiarni i po 
monastyrach, wyjazdy do Naddniestrza (grupy i turyści 
indywidualni).

e-mail:  pomoldawii@gmail.com
telefon / whatsapp: +373 600 76633

Sportowe spotkanie  
Polonii mołdawskiej w Gagauzji 

fotorelacja




