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marcu br. w kościele pw. Św. Archaniołów Michała, Rafała
i Gabriela w Bielcach można było obejrzeć przygotowaną
przez Ambasadę RP w Kiszyniowie, Instytut Polski w Bukareszcie
oraz Centrum Myśli Jana Pawła II wystawę „Papież wolności”.
27 kwietnia na Placu Świętego Piotra papież Franciszek
ogłosi świętymi papieży Jana XXIII i Jana Pawła II. Dla uczczenia tego historycznego wydarzenia Centrum Myśli Jana Pawła II wraz z Muzeum Historii Polski przygotowało wystawę „Papież Wolności”. Ekspozycja opowiada o inspirującym wpływie
Papieża-Polaka na odzyskiwanie wolności przez narody Europy w latach 80. minionego stulecia.
Wystawa „Papież składa się z 30 plansz ze zdjęciami Jana
Pawła II z najważniejszych momentów jego długiego pontyfikatu oraz fragmentów najważniejszych wystąpień poświęconych sprawie wolności oraz innym kwestiom społecznym
wygłoszonych w Parlamencie Europejskim, Zgromadzeniu
Ogólnym Narodów Zjednoczonych i Sejmie. Wystawa zawiera również informacje o spotkaniach Jana Pawła II z najważniejszymi postaciami polityki minionych dziesięcioleci:
Vaclavem Havlem, Michaiłem Gorbaczowem, Tadeuszem
Mazowieckim, Helmutem Kohlem, Jasirem Arafatem i Fidelem Castro.
Na zdjęciach można zobaczyć również robotników Stoczni
Gdańskiej, Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego, Matkę Teresę z Kalkuty ale i Jacka Nicholsona z wpiętym w klapę marynarki znaczkiem „Solidarności”.
Wcześniej ekspozycja była zaprezentowana w Kiszyniowie,
Rybnicy i Tyraspolu.
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WYSTAWA
„PAPIEŻ WOLNOŚCI”
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AKTUALNOŚCI

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

TUDOR PRUTEANU: „Nimic nu ne povesteşte mai bine
despre istoria noastră, decât obiectele de uz,
bine aranjate într-un muzeu”

V
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reau să menționez că în Republica Moldova există muzee! Acestea merită toată atenția noastră!
Despre unul dintre ele, și anume despre muzeul istorico-etnografic (căci astfel l-am perceput) din
satul Bravicea, Călărași, țin neapărat să povestesc în continuare.
Aici am văzut multe exponate
interesante, colectate și adunate
de angajații muzeului de-a lungul
anilor. Obiecte arheologice, de
uz casnic, fotografii etc. Multe
dintre ele sunt unice, cu o istorie
originală.
Pe data de 28 noiembrie
2018 acest muzeu a fost vizitat de Ambasadorul Republicii
Polone la Chișinău, Bartołomiej
Zdaniuk, împreună cu soția sa,
Alexandra Zdaniuk-Nica, și președintele organizației „Primăvara
Poloneză în Moldova”, Oksana
Bondarczuk.
Delegația noastră a fost întâmpinată de angajații muzeului,
în frunte cu directorul muzeului,
Ludmila Țărnă, directorul Gimnaziului „Ștefan cel Mare”, Elena
Godovaniuc, directorul Bibliotecii „George Munteanu”, Angela
Zatic. Excursia a fost ghidată de
doamna Ludmila Țărnă.
Am aflat legenda satului Bravicea, precum și foarte multe informații despre exponatele din
muzeu, toate istoriile fiindu-ne

relatate impresionant, în cele mai
mici detalii. Excursia a luat sfârşit
în sala de Artizanat. Aici sunt exponate care, direct sau indirect,
demonstrează relațiile băștinașilor cu alte etnii, printre care și poporul polonez, din vremuri vechi.
Aș vrea să vă mărturisesc
bucuria că am putut să fac și
o donație – o față de masă, croșetată manual, adusă chiar din
Polonia, primită de la directorul
muzeului etnografic din satul Glinianka, gmina Wiązowna (50 km
de la Varșovia).
La fel îmi face plăcere să
o menționez și pe mama mea,
Nadejda Pruteanu, care nu scapă nici o ocazie de a pune umărul
la păstrarea relațiilor moldo-poloneze, prin îmbogățirea colecției
muzeului cu exponate ale poporului polonez, dar nu numai. Ea
este foarte mândră de nepoții
săi, Mihai și Andrei Pruteanu, care-și fac studiile în Polonia, ambii
membri ai organizației „Primăvara Poloneză în Moldova”, și care
au participat la diferite manifesAmbasadorul Republicii Polone la Chișinău,
dl Bartłomiej Zdaniuk, a vizitat Muzeul Satului
din Bravicea
Ambasador RP w Kiszyniowie Bartłomiej
Zdaniuk odwiedził Muzeum Wsi Bravicea

tări culturale poloneze, dar și la
olimpiadele la limba polonă.
Se știe, interesul pentru cunoașterea propriei origini este
colosal. Iar procesul complicat
al cunoașterii începe prin apropierea de istoriai satului natal,

TUDOR PRUTEANU:
Muzeum HistorycznoEtnograficzne Wsi
Bravicea (okręg
Călaraşi)
Muzealnicy
w Bravicea już kilka
lat zajmują się historią
rodzinnej wsi. Mozolnie
zbierają znaleziska archeologiczne, fotografie, przedmioty użytku
codziennego. W archiwach muzeum znajduje się wiele eksponatów, każdy przedmiot
ma swoją historię.
W listopadzie
ubiegłego roku to
niewielkie wiejskie
muzeum odwiedzili
Ambasador RP
Bartłomiej Zdaniuk
z żoną, Aleksandrą
Zdaniuk-Nica oraz
przedstawiciele
kiszyniowskiego
Stowarzyszenia „Polska
Wiosna w Mołdawii”
na czele z Prezesem
Oksaną Bondarczuk.

Dyrektor Muzeum Wsi
Bravicea, Ludmiła
Ţărnă ciekawie
zaprezentowała
ekspozycję.
Przechodząc z sali
do sali, obejrzeliśmy
eksponaty, poznaliśmy
legendę o wsi.
Wycieczka zakończyła
się w sali, w której
wystawiono eksponaty
poświęcone związkom
mieszkańców tej
mołdawskiej wsi
z innymi narodami,
w tym – z polskim.
Jeśli lubicie podróże,
koniecznie spróbujcie
pogrążyć się
w atmosferze Wielkich
Kodrów i udajcie się
do malowniczej wsi
Bravicea, położonej
na trzech wzgórzach,
w 70 km od Kiszyniowa.
Spotkacie tam bardzo
gościnnych ludzi!

păstrată și studiată cu dragoste
și atenție, prin cunoașterea
limbii materne, a obiceiurilor din cultura strămoșilor. Aceștia trebuie să
fie onorați și păstrați
în memoria noastră.
În Muzeul Satului din Bravicea
găsim mărturii convingătoare despre
păstrarea memoriei
vii din diverse domenii de activitate
a oamenilor. Este un
loc cu încărcătură istorică, unde s-ar putea regăsi
și cei ce și-au pierdut legăturile etnice.
După călătoria prin istoricul
exponatelor și al muzeului, delegația a avut parte de o surpriză –
„Clubul Femeilor” a prezentat
un concert, impresionând prin
cântece populare moldovenești,
snoave, ghicitori, frământări de
limbă etc., toate culese de la bătrânii satului.
În final trebuie să menționez
că oaspeții au rămas plăcut ui-

miți de nivelul profesional al lucrătorilor muzeului. Și, ca să-mi
fie și mai pe deplin inima-mpăcată, nu pot să nu vin cu un sincer
îndemn: De aveți cumva pasiunea călătoriilor, mergeți și prin
Codrii Moldovei, și prin satul Bravicea! E plasat la doar 70 km de
Chișinău. Locuitorii Bravicei au
să vă primească cu drag. Ei au ce
să vă povestească.
Tudor Pruteanu, Chișinău

De la dreapta la stânga: Ludmila Țărnă, directorul Muzeului Satului din Bravicea; Bartłomiej Zdaniuk, Ambasadorul Republicii Polone;
Alexandra Zdaniuk-Nica, soția Ambasadorului Republicii Polone; Tudor Pruteanu, membru al organizației „Primăvara Poloneză în Moldova”
Od prawej: Dyrektor Muzeum Wsi Bravicea Ludmiła Ţărnă, Ambasador RP Bartłomiej Zdaniuk, Małżonka Ambasadora Alexandra
Zdaniuk-Nica, członek Stowarzyszenia „Polska Wiosna w Mołdawii” Tudor Pruteanu
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а благотворительной ярмарке Winter
Bazaar, которая прошла 9 декабря 2018  г.
в Кишиневе, в павильонах MoldExpo у выставочного представительства посольства
Польши, посетители могли попробовать блюда национальной кухни, приобрести продукты известных польских брендов, познакомиться с журналом польской диаспоры
в РМ «Jutrzenka». Здесь же польские стенды
привлекали посетителей молдавской продукцией, появившейся на рынке благодаря
финансовой поддержке польских грантов,
направленных на развитие бизнеса.
Об одном из таких продуктов, когда-то
популярном, но незаслуженно забытом,
мы поговорили с ЛЮДМИЛОЙ КАСТРАВЕЦ,
производителем фруктово-ягодной пастилы в Молдавии.

– ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ МОЛДАВСКИЕ ФРУКТЫ,
ЯГОДЫ И ОВОЩИ, ПРИЗНАННЫЕ ВО ВСЕМ МИРЕ ЗА
СВОИ ВКУСОВЫЕ КАЧЕСТВА И НАТУРАЛЬНЫЙ АРОМАТ, В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ МОЖНО БУДЕТ ПОПРОБОВАТЬ В ВИДЕ ПАСТИЛЫ?
– Наш первый цех по переработке свежих фруктов и ягод для производства пастилы был открыт
в 2016 г. в селе Устия (Дубоссарский район). Он был
организован на территории, специализирующейся
в выращивании фруктов и ягод, что обеспечило
в достаточном количестве сырье для переработки.
Линия производства изначально позволяла выпускать под единой маркой пастилу из 12 фруктов
и ягод в ассортименте, включая яблоко, айву, сливу,
абрикос, а также малину, смородину и др. Продукт
был протестирован на соответствие стандартам
и зарегистрирован в Национальном агентстве по
безопасности пищевых продуктов (ANSA).
А в прошлом году 7 малых предприятий создали
Объединение малых производителей и переработчиков фруктов и ягод. Цель этого некоммерческого
предприятия – развивать сеть заготовительно-перерабатывающих цехов по производству пастилы,
которым будут передаваться технологии, опыт
и знания предприятий-учредителей.

N

a charytatywnym jarmarku Winter Bazaar,
który odbył się 9 grudnia 2018 r. w Kiszyniowie, na terenie pawilonów MoldExpo, na stoisku ambasady Polski można było spróbować
tradycyjnych dań, kupić produkty spożywcze
wiodących polskich marek, zaznajomić się
z polonijnym czasopismem „Jutrzenka”. Polskie stoiska oferowały także mołdawskie
wyroby, które pojawiły się dzięki finansowej
pomocy grantów wydzielanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP na rozwój przedsiębiorczości.
О jednym z takich produktów, niegdyś popularnym, a potem niesłusznie zapomnianym, rozmawialiśmy
z LUDMIŁĄ CASTRAVETI, producentem owocowo-jagodowej pastyły
w Mołdawii.

– CZY MOŁDAWSKIE OWOCE, JAGODY I WARZYWA, ZNANE NA CAŁYM ŚWIECIE Z WYSOKIEJ JAKOŚCI
SMAKOWEJ I NATURALNEGO AROMATU, RZECZYWIŚCIE MOŻNA BĘDZIE W NAJBLIŻSZEJ PRZYSZŁOŚCI
SPOŻYWAĆ W FORMIE PASTYŁY?
– Nasz pierwszy zakład przetwórstwa świeżych
owoców i jagód na potrzeby pastyły powstał w roku
2016 we wsi Ustia (gmina Dubosari). Zorganizowano
go na terytorium, gdzie uprawia się owoce i jagody,
co zabezpiecza dostateczną ilość surowca dla przetwórstwa.
Linia produkcyjna początkowo pozwalała wypuszczać pastyłę z 12 owoców i jagód jednej marki.
Składnikami były jabłka, pigwa, morele oraz maliny,
śliwki, porzeczki i inne. Produkt przeszedł test na zachowanie standardów i zarejestrowano go w Krajowej
Agencji Bezpieczeństwa Produktów Żywnościowych
(ANSA).
А w ubiegłym roku 7 małych przedsiębiorstw zorganizowało Związek małych Producentów i Przetwórców Owoców i Jagód. Celem tego niekomercyjnego
przedsięwzięcia jest rozwój sieci zakładów konserwująco-przetwórczych, produkujących pastyłę. Będą im
przekazywane technologie, doświadczenia i wiedza
przedsiębiorstw-założycieli.

– ПОЧЕМУ ВЫ РЕШИЛИСЬ НА СОЗДАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИМЕННО ПАСТИЛЫ?
– Летом 2014 г. я стала участником программы
„Подготовка кадров к стимулированию, поддержке
и ведению несельскохозяйственной предпринимательской деятельности в сельской местности Молдавии”. В рамках этой программы польские экономисты провели обучение молдавских специалистов
по вопросам бизнес-планирования. Очень важной
для нас была практическая часть обучения, во время которой мы смогли на несколько часов «окунуться» в новый бизнес, «примерить» его на себя в соответствии со своими возможностями и интересами.
По завершении обучения хотелось взяться за
все сразу – улучшать быт населения, утилизировать отходы, производить биотопливо, выращивать
томаты, наладить производство саженцев и декоративных кустов и деревьев, организовывать местный туризм… Это лишь часть того, чем делились

– SKĄD POMYSŁ NA STWORZENIE FIRMY ZAJMUJĄCEJ SIĘ WŁAŚNIE PRODUKCJĄ PASTYŁY?
– Latem 2014 roku uczestniczyłam w programie
„Przygotowanie kadr do stymulacji, wspomagania
i wprowadzania nierolniczej działalności gospodarczej w wiejskich regionach Mołdawii”. W ramach tego
programu polscy ekonomiści przeprowadzili szkolenia
mołdawskich specjalistów pod względem planowania
biznesu. Bardzo ważna była dla nas część praktyczna szkoleń, w ramach której każdy uczestnik mógł na
kilka godzin „wcielić się” w nowy biznes, „zastosować”
go na sobie zgodnie ze swoimi możliwościami i zainteresowaniami.
Po zakończeniu szkolenia chciało się zrobić
wszystko od razu – ulepszać warunki życia mieszkańców, utylizować odpady, produkować biopaliwa, hodować pomidory, organizować produkcję zbóż i dekoracyjnych krzewów oraz drzew, organizować turystykę w
regionalną... A to tylko część tego, czym dzielili się
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юдмила– Кастравец
– администратор
астила
кондитерское
изделие
Объединения
малых
производителей пюре
из
подсушенного
фруктово-ягодного
иили
переработчиков
фруктов
и ягод. Более чем
сока. Блюдо русской
кухни
30-летний опыт
(известно
с XIVработы
века). на перерабатывающих
предприятиях Молдавии. Консультант
аstyła – wyrób cukierniczy
z owocowoв плодоовощной
отрасли. Жена,
мать, бабушка.
jagodowego puree lub soku. Danie kuchni
rosyjskiej (znane od XIV wieku).
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POWRÓT ZAPOMNIANYCH SŁODYCZY

– PROSZĘ OPOWIEDZIEĆ NASZYM CZYTELNIKOM,
JAK POWSTAJĄ TE SŁODYCZE.
– Pastyła to jeden ze sposobów konserwacji jagód
i owoców na zimę. Zasada przygotowania każdej pastyły jest praktycznie jednakowa. Początkowo jagody
lub owoce są zamieniane w puree, potem podgrzewane, by pozbyć się niepotrzebnej wilgoci. Potem suszy się masę, aby zyskała plastyczną formę. Pastyłę
przygotowuje się bez dodatków i konserwuje dzięki
koncentracji i suszeniu owocowo-jagodowego puree.
Finalny produkt jest esencjonalny, ma doskonałe właściwości smakowe. Jego wartość odżywcza zachowuje się dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii
przetwórstwa jagód.
Do sklepów trafia już upakowana pastyła. Przedtem jest cięta na plastry, które pakuje się oddzielnie,
a potem wkłada do pudełek. Innego typu pastyła – to
plastry skręcone w roladki i pocięte na porcje. Okres
przydatności produktu do spożycia – do 12 miesięcy.

7

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАБЫТОЙ СЛАДОСТИ

– РАССКАЖИТЕ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ, КАК ГОТОВИТСЯ ЭТА СЛАДОСТЬ.
– Пастила – это один из вариантов заготовки
ягод и фруктов на зиму. Принцип приготовления
любой пастилы практически одинаковый. Сначала ягоды или фрукты перерабатывают в пюре, затем уваривают, чтобы ушла лишняя влага, и сушат
получившуюся массу до пластичного состояния.
Пастила готовится без добавок и консервируется
за счет концентрации и сушки фруктово-ягодного
пюре. Продукт получается концентрированным,
с отличными вкусовыми качествами. Его питательная ценность сохраняется благодаря применению
современных технологий при переработке ягод.
В торговые сети направляют уже упакованную
пастилу. Для этого ее нарезают на пластинки, упакованные сначала по отдельности, а затем в коробки. Другой вид пастилы – это пласты, скрученные
рулетом и нарезанные порционно. Срок хранения
готового продукта – до 12 месяцев.

NA DRODZE PARTNERSTWA

NA DRODZE PARTNERSTWA
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udmiła Castraveţ – administrator Związku Małych
Producentów i Przetwórców Owoców i Jagód.
Ma za sobą ponad trzydzieści lat doświadczenia
pracy w przemyśle przetwórczym Mołdawii.
Konsultant w sferze hodowli owoców.
Żona, matka, babcia.
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fot. AGRO TV Moldova

с нами польские предприниматели. Никаких секретов – только любовь к своему делу, а также механизм правильного вложения собственных средств
и средств инвесторов. Меня, конечно же, более
всего заинтересовала деятельность польского
предприятия Fungopol из местности Brusy – производителя фруктовых сиропов, джемов и варенья,
а также консервированных и сушеных грибов.
Из Польши я вернулась с учебным бизнес-планом, в котором была просчитана устойчивая прибыль. С новыми контактами и прекрасными воспоминаниями о стране, где люди не хранят деньги
в банках, а инвестируют их у себя в стране. С огромным желанием немедленно начать производство –
создать небольшой цех, в котором можно было бы
производить продукты с высокой добавленной стоимостью, а затем передавать технологии путем кооперирования и выпускать продукцию для продажи.
Но прошло еще два года интенсивного поиска,
обучения, сбора информации, прежде чем было
принято решение: производству быть!

z nami polscy przedsiębiorcy. Żadnych tajemnic – tylko umiłowanie swojej pracy oraz mechanizmy prawidłowego inwestowania środków własnych i pozyskanych. Mnie, oczywiście, najbardziej zainteresowała
działalność polskiej firmy Fungopol z miejscowości
Brusy – producenta syropów owocowych, dżemów
i powideł, a także konserwowanych i suszonych grzybów.
Z Polski wróciłam z przykładowym biznes-planem, w którym skalkulowano stabilny zysk. Z nowymi
kontaktami i pięknymi wspomnieniami o kraju, gdzie
ludzie nie trzymają pieniędzy w banku, a inwestują je w swojej ojczyźnie. Z wielkim pragnieniem, by
jak najszybciej zacząć produkcję – stworzyć niewielki
zakład, w którym można by było wytwarzać produkt
z wysokim procentem zysku, a potem przekazywać
technologię drogą kooperacji i kierować produkcję do
sprzedaży.
Niemniej minęły jeszcze dwa lata intensywnych
poszukiwań, nauki, zbierania informacji, nim pojawiła
się decyzja: pora zacząć produkcję!

– КАКИЕ ЦЕЛИ ВЫ ЗАКЛАДЫВАЛИ В ЭТОТ ПРОЕКТ?
– Основная идея проекта – это производство натурального, функционального, инновационного продукта (не только пастилы, но и высококачественных
сухофруктов) с последующим развитием экологического производства. Предполагается как полное
удовлетворение спроса местных потребителей, так
и поиск торговых партнеров на европейском рынке.

– JAKIE CELE PRZYŚWIECAŁY PANI PRZY OPRACOWYWANIU TEGO PROJEKTU?
– Główny cel projektu to produkcja naturalnego,
funkcjonalnego, innowacyjnego produktu (nie tylko
pastyły, ale i wysokojakościowych suszonych owoców) i późniejszy rozwój ekologicznego procesu produkcyjnego. Projekt przewiduje zaspokojenie potrzeb
rynku lokalnego oraz poszukiwanie partnerów handlowych na rynkach europejskich.

– КТО ФИНАНСИРУЕТ ПРОЕКТ?
– Мы прекрасно понимали, что без материальных вложений в развитие нашего производства
нам не обойтись. Поэтому обратились за помощью
к польским инвесторам. Наш проект финансируется в рамках программы Министерства иностранных
дел Республики Польша.

– KTO FINANSUJE PRZEDSIĘWZIĘCIE?
– Doskonale zdawaliśmy sobie sprawę, że nasza
działalność nie ma szans rozwoju bez wkładów finansowych. Dlatego też zwróciliśmy się o pomoc do polskich inwestorów. Nasz projekt uzyskał finansowanie
w ramach programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP pod nazwą „Plan współpracy rozwojowej”.

– КАК НАЧИНАЛОСЬ ВАША ФИРМА?
– Вначале была разработана концепция продукта и произведены образцы в домашних условиях.
Мы выпустили пробную партию продуктов и изучили покупательский спрос – на осенней фермерской
выставке и при продажах небольших партий пастилы на рождественской ярмарке. На основании
мнения покупателей были введены изменения
в концепцию продукта. А уже затем была направлена заявка на польское финансирование и получен
грант на развитие предприятия на 2017-2019 годы.
Реализация проекта началась в 2017 году
с проведения ремонта в арендованном помещении.
Были построены холодильные камеры для хранения свежей и замороженной продукции, а также полуфабриката, получаемого в процессе переработки. Установлены индустриальные полы, проведено
электричество и канализация. Было также закуплено оборудование на сумму более 1 500 000  леев,
500 тысяч из которых – это польские гранты. Увеличен уставной капитал фирмы.
Затем были разработаны и протестированы
новые продукты. А после показа на нескольких выставках в Молдавии и Польше вывели их на рынок.
В итоге наше предприятие за летне-осенний сезон 2018 года переработало более 30 тонн сырья
и произвело около тонны пастилы, 5 тысяч банок
варенья, более 500 кг сухофруктов. Мы открыли
5 рабочих мест: 3 – на перерабатывающем предприятии и 2 – в фирменном магазине.

– JAKIE BYŁY POCZĄTKI PANI FIRMY?
– Początkowo opracowaliśmy koncepcję produktu i w domowych warunkach przygotowaliśmy jego
pierwsze sztuki. Potem wypuściliśmy pierwszą partię i zbadaliśmy popyt – na jesiennej wystawie rolniczej i podczas sprzedaży niedużych partii pastyły na
jarmarku bożonarodzeniowym. Po zbadaniu opinii
klientów wprowadziliśmy małe zmiany w produkcie.
Następnie złożyliśmy wniosek o polskie finansowanie
i otrzymaliśmy grant na rozwój przedsiębiorstwa w latach 2017-2019.
Realizacja projektu rozpoczęła się w roku 2017
od remontu w wydzierżawionym pomieszczeniu. Zbudowaliśmy pomieszczenia chłodnicze do chronienia
świeżego produktu, a także prefabrykatów, uzyskiwanych w procesie przetwórstwa. Położyliśmy przemysłowe podłogi, założyliśmy instalację elektryczną
i kanalizację. Poza tym zakupiliśmy sprzęt na sumę
ponad 1 500 000 lei, z której to kwoty 500 tysięcy pokryły polskie granty. Zwiększyliśmy także kapitał założycielski firmy.
Później opracowywaliśmy i testowaliśmy nowe
produkty. A po ich prezentacji na kilku wystawach
w Mołdawii i Polsce, skierowaliśmy je do sprzedaży
Ostatecznie nasze przedsiębiorstwo przetworzyło
w sezonie letnio-jesiennym 2018 roku ponad 30 ton
surowca i wyprodukowało około tony pastyły, 5 tysięcy
słoików powideł, ponad 500 ton suszonych owoców.
Stworzyliśmy 5 nowych miejsc pracy: 3 w dziale przetwórstwa i 2 w sklepie firmowym.

– КАКОВЫ ВАШИ ПЛАНЫ НА 2019 ГОД?
– В 2019 году мы хотим расширить производственные цеха. Чтобы начать производственный
процесс уже весной, до начала сезона созревания
фруктов и ягод, мы уже сейчас закупаем тоннельную сушилку с конвективным принципом действия.
В этом году мы надеемся зарегистрировать
наш продукт под охраняемым названием места происхождения – «Пастила из Долины Реут»

– JAKIE SĄ PANI PLANY NA ROK 2019?
– W roku 2019 chcemy rozbudowywać zakłady.
Aby rozpocząć proces produkcji już wiosną, przed
rozpoczęciem sezonu dojrzewania owoców i jagód,
już teraz kupujemy suszarnię tunelową opartą na
technologii konwekcyjnej.
W bieżącym roku zamierzamy zarejestrować nasz
produkt z Chronionym Oznaczeniem Geograficznym, w
związanym z miejscem pochodzenia: „Pastyła z Doliny
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юдмила Кастравец – администратор
Объединения малых производителей
и переработчиков фруктов и ягод. Более чем
30-летний опыт работы на перерабатывающих
предприятиях Молдавии. Консультант
в плодоовощной отрасли. Жена, мать, бабушка.

– DLACZEGO WSPÓŁPRACA WŁAŚNIE Z POLSKĄ?
– Polskie finansowanie przeznaczone jest na rozwój regionalnej przedsiębiorczości, zabezpieczenie
stabilności w regionach wiejskich, stworzenie nowych
miejsc pracy dla ludności z danego regionu. To właśnie to, czego poszukiwaliśmy dla swojej produkcji.
Niemniej – wsparcie finansowe polegające na wydzielaniu grantów, to nie jedyny sposób, w jaki pomogli
nam nasi polscy partnerzy. Podczas całej współpracy
miały miejsce teoretyczne i praktyczne szkolenia, organizowano spotkania i wymianę doświadczeń z potencjalnymi kupcami i inwestorami, zarysowywały się
wspólne projekty.
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– ПОЧЕМУ ИМЕННО ПОЛЬСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО?
– Польское финансирование предназначено
для инвестиций в развитие регионального предпринимательства, обеспечение стабильности в сельской местности, создание новых рабочих мест для
местного населения. Это как раз то, в чем нуждалось наше новое производство. Но выделение
грантов – это не единственная помощь, оказанная
нам польскими партнерами. На протяжении всего
сотрудничества проводилось теоретическое и практическое обучение, были организованы встречи
и обмен опытом с потенциальными покупателями
и инвесторами, намечались совместные проекты.

INFORMACJE KONSULARNE
Reutu”, a także dwie marki handlowe: „Sebinka” –
produkty żywnościowe dla dzieci i „Fruits&Berryes” –
produkty z płodów owocowych. Wszystko będzie opakowywane i etykietowane w celu wprowadzenia na
rynek za pośrednictwem sieci handlowych. W tymże
2019 roku zostanie zatwierdzony stabilny asortyment
naszej produkcji.
Planujemy stworzenie dwóch dodatkowych miejsc
pracy, zwiększenie wydajności produkcji, zgodnie
z zapotrzebowaniem sieci handlowych, z którymi prowadziliśmy negocjacje w roku 2018.
Zajmujemy się także tworzeniem sklepu internetowego, z pomocą którego będziemy mogli reklamować produkty, rozszerzać sprzedaż i wejść na nowe
rynki.
Udział środków własnych w całej inwestycji będzie wynosił 75 %. Otrzymanie polskiego grantu inwestycyjnego w wysokości 4 tysięcy euro pozwoli
nam zakupić nowy sprzęt.
Organizacja zakładu zajmującego się przetwórstwem suszonych owoców i ich pakowaniem, którego
ogólna cena wyniesie 60 tysięcy euro, w 50 % zostanie sfinansowana z polskich inwestycji.
Nasze uczestnictwo w charytatywnych jarmarkach w latach 2017 i 2018 ostatecznie utrwaliło socjalny aspekt naszego przedsiębiorstwa. Produkcja
według jednej technologii, praktyczne szkolenia,
możliwość zbytu gotowej produkcji – wszystko to
pozwoli rolnikom i małym producentom zmniejszyć
straty zbiorów i osiągnąć dodatkowy dochód. Nasz
projekt rozwoju socjalnej przedsiębiorczości zdobył
uznanie przedstawicieli polskiej ambasady i zyskał
jej wsparcie.

Благодаря многостороннему сотрудничеству с Польшей стало возможным развитие
нашего бизнеса. Хочу выразить благодарность
всей команде специалистов: руководителю
проекта Мирославу Матренчику, который всегда
делился опытом и помогал советами при каждом посещении нашего предприятия. Огромное
спасибо Константину Ожогу, координирующему
сотрудничество между командой Национального агентства развития села (ACSA) и польскими
партнерами проекта, а также Евгению Ревенко –
координатору проекта, Марии Спиваченко – финансовому консультанту проекта. И, конечно же,
особая благодарность сотрудникам посольства
Польши во главе с послом Бартломеем Зданюком.

Dzięki wielostronnej współpracy z Polską
rozwijanie naszego biznesu stało się możliwym.
Chciałabym wyrazić wdzięczność całemu zespołowi specjalistów: kierownikowi projektu, Mirosławowi Matrenczykowi, który zawsze dzielił się
z nami doświadczeniem i podczas każdych odwiedzinach w naszym przedsiębiorstwie udzielał
nam rad. Ogromnie dziękujemy także Constantinowi Ojogowi, który koordynował współpracę pomiędzy zespołem Państwowej Agencji Rozwoju
Rolnictwa (ACSA) a polskimi partnerami projektu,
a także EugenowiRevenco – koordynatorowi projektu, Marii Spivacenco – konsultantowi finansowemu. I oczywiście osobne podziękowania należą
się pracownikom Ambasady RP na czele z Ambasadorem, Bartłomiejem Zdaniukiem.

– СПАСИБО ЗА ИНТЕРВЬЮ. ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УСПЕХОВ!

– SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WYWIAD. ŻYCZYMY PANI WIELU SUKCESÓW ZAWODOWYCH!

Редакция

Redakcja

EWIDENCJA GROBÓW
weteranów walk o wolność i niepodległość Polski
w okresie od 1768 r. do lat po drugiej wojnie światowej

Szanowni Państwo,
1 stycznia 2019 r. weszła
w życie ustawa o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, w myśl której
Instytut Pamięci Narodowej,
a dokładnie Biuro Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN
sprawuje zarówno w Polsce, jak
i poza jej granicami opiekę nad
grobami weteranów, prowadzi
ich ewidencję, oraz przyznaje
świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów sprawowania
nad nimi godnej opieki.
Do grobów weteranów zaliczać się mają mogiły osób
walczących o odzyskanie niepodległości Polski lub w obronie niepodległości i granic suwerennej RP, biorących udział
w wojnach, działaniach zbrojnych i niepodległościowych
oraz w powstaniach narodowych w okresie od 1768 r.,
a więc w Konfederacji Barskiej,
Powstaniu Kościuszkowskim, Powstaniu Listopadowym, Powstaniu Styczniowym, w I Wojnie
Światowej, Wojnie z Bolszewikami z 1920 roku, II Wojnie Światowej, i wszelkich działaniach służących sprawie niepodległości
Rzeczypospolitej, a także groby
funkcjonariuszy cywilnych władz
powstań narodowych, administracji podziemnego Państwa
Polskiego w okresie wojny 19391945, członków władz Rządu RP
na uchodźstwie w latach 19391990 i podziemnych organizacji
cywilnych w latach 1945-1956.
Mając na uwadze powyższe działania i kierując się troską
o upamiętnienie osób walczących na wszystkich frontach
o niepodległość i suwerenność

Polski, zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kiszyniowie wszelkich informacji
dotyczących mogił powstańców, żołnierzy i osób cywilnych, także
z Państwa rodzin, w celu umieszczenia ich w ewidencji IPN i otoczenia stosowną opieką.
Prosimy także o informacje na temat znajdujących się na terenie Republiki Mołdawii mogił wojennych oraz miejsc pamięci, które
zgodnie z ustawą o IPN zostaną dołączone do tworzonej przez Instytut bazy danych.
Wydział Konsularny RP w Kiszyniowie
str. Vasile Alecsandri 101, MD-2012 Chişinău
Tel.: (+373 22) 22 38 50, 22 38 51
e-mail: kiszyniow.kg.sekretariat@msz.gov.pl

Fot: Mateusz Mularski
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(«Pistil de Valea Răutului»), а также две торговые
марки: «Sebinka» – продукты для детского питания
и «Fruits&Berryes» – продукты из плодоовощной
продукции. Все будет упаковано и этикетировано
для вывода на рынок через торговые сети. В 2019
году будет утвержден стабильный ассортимент нашей продукции.
Планируем открыть два дополнительных рабочих места, а объем производимой продукции увеличить исходя из заказов торговых сетей, с которыми
мы проводили переговоры в 2018 году.
Занимаемся также разработкой интернет-магазина, с помощью которого сможем рекламировать
продукцию, разнообразить продажи и выйти на новые рынки.
Доля собственных средств во всей инвестиции
будет составлять 75 %. Привлечение инвестиционного польского гранта в размере 4 тысяч евро позволит нам приобрести новое оборудование.
Организация цеха по товарной доработке сухофруктов с последующей упаковкой, общая стоимость которого составит 60 тысяч евро, на 50 %
будет обеспечена польскими инвестициями.
Наше участие в благотворительных ярмарках
в 2017 и 2018 гг. окончательно определило социальный аспект нашего предприятия. Производство
продукции по единой технологии, практическое обучение, возможность сбыта готовой продукции – все
это позволит фермерам и малым предприятиям
уменьшить потери урожая и получить дополнительный доход. Наш проект по организации социального предпринимательства нашел понимание и был
поддержан представителями польского посольства.
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NA DRODZE PARTNERSTWA
w

CIEKAWOSTKI

INFORMACJA

SEMESTRALNE LUB DWUSEMESTRALNE STUDIA
POLONISTYCZNE NA WYBRANEJ UCZELNI
W POLSCE
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Beneficjentami Programu mogą być studenci zagranicznych studiów polonistycznych, polonoznawczych lub programów polskich realizowanych także w ramach studiów
slawistycz-nych (w zakresie języka polskiego,
kultury polskiej i wiedzy o Polsce).
PROGRAM UMOŻLIWIA STUDENTOM:
• rozwijanie zainteresowań polonistycznych:
literaturoznawczych, językoznawczych, kulturoznawczych, komparatystycznych
• realizację zindywidualizowanego toku studiów
• doskonalenie znajomości języka polskiego
• prowadzenie badań w Polsce
• realizację projektów naukowych
• korzystanie z zasobów bibliotek uniwersyteckich i archiwów
• zbieranie materiałów do pracy naukowej lub
dyplomowej
• nawiązywanie kontaktów akademickich
MIESIĘCZNE STYPENDIUM:
 studia I stopnia – 1250 złotych
 studia II stopnia – 1500 złotych
SKŁADANIE WNIOSKU:
Wniosek o udział w Programie można złożyć
online za pośrednictwem systemu NAWA:
www.nawa.pl/login.
Termin składania wniosków upływa
30 kwietnia 2019 roku.
NABÓR WNIOSKÓW 15 marca – 30 kwietnia 2019
OCENA FORMALNA

1 – 31 maja 2019

i OCENA MERYTORYCZNA

1 – 30 czerwca 2019

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

do 30 czerwca 2019

Szczegółowe informacje na temat Programu:
www.nawa.gov.pl
Kontakt: polonista@nawa.gov.pl

PROGRAMU STYPENDIALNEGO
IM. STEFANA BANACHA

w roku akademickim 2019/2020 na studia
II stopnia (magisterskie).
Koszty kształcenia finansuje Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Za realizację Programu
odpowiada NAWA.
Celem Programu im. S. Banacha jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów
rozwijających się z terenu Europy i Azji Centralnej poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia
i kwalifikacji zawodowych obywateli tych państw.
Program oferuje cudzoziemcom możliwość
odbycia studiów w trybie stacjonarnym w języku
polskim w dziedzinie nauk: inżynieryjno-technicznych, rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych w uczelniach nadzorowanych przez MNISW
z comiesięcznym stypendium NAWA (1500 zł)
w regulaminowym okresie kształcenia w Polsce.
Program umożliwia podjęcie studiów w uczelniach publicznych na warunkach zwolnienia
z opłat za kształcenie, w uczelniach niepublicznych na warunkach finansowych określonych
przez te uczelnie. Kandydaci samodzielnie dokonują wyboru uczelni i kierunku studiów. Wykaz kierunków studiów, poziomów i form kształcenia oraz
uzyskiwanych tytułów zawodowych jest dostępny
w systemie Pol-on na stronie internetowej:
www.polon.nauka.gov.pl
oraz wykaz uczelni na stronie internetowej:
http://www.go-poland.pl/pl/system-szkolnictwa-wy-szego.
Ostateczne decyzje o przyjęciu kandydatów
na studia podejmują uczelnie. Program obejmuje
obowiązkowy miesięczny kurs językowo-adaptacyjny ze stypendium bądź roczny kurs, które są
prowadzone w ośrodkach przygotowawczych do
studiów w Polsce. Koszty kursów oraz stypendiów
w trakcie trwania kursów również będą pokrywane przez stronę polską.
Rekrutacja kandydatów prowadzona będzie
wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA pod adresem
https://programs.nawa.gov.pl/login.
System będzie otwarty
do dnia 30 kwietnia br. do godz. 15.00.
Ocena formalna i merytoryczna wniosków zostanie przeprowadzona przez NAWA, a ogłoszenie list rankingowych planowane jest do 12 sierpnia 2019 r.

M

ało kto wie, że na terytorium Republiki Mołdawii znajduje się element największego na
świecie instrumentu geodezyjnego. Co więcej,
niewielu zdaje sobie sprawę z istnienia owego
monumentalnego narzędzia. Nazywa się ono Południk Struvego, a jeden z jego punktów pomiarowych mieści się w niewielkiej, acz malowniczej
miejscowości Rudi.
Historia Południka (zwanego
czasem Łukiem) Struvego sięga
wieku XIX, kiedy rosyjski astronom pochodzenia niemieckiego,

Friedrich Georg Wilhelm von Struve

zajął się zagadnieniem pomiaru
dokładnego kształtu i rozmiarów
naszej planety. Struve był poddanym Imperium Rosyjskiego, które
nie bało się wielkich projektów
i inwestycji. Pod kierunkiem naukowca oraz generała Karla Friedricha Tennera (weterana wojen
z Napoleonem oraz miłośnika
nauk ścisłych) zbudowano w latach 1816-1852 265 punktów pomiarowych, wyznaczających trójkąty triangulacyjne, niezbędne
w obliczeniach geodezyjnych.
Cały Łuk ma 2822 km długości.
Epoka była inna, inna estetyka –
nie ograniczono się do prostego oznaczenia wspomnianych
miejsc pomiarowych, a przydano
im formę mniejszych lub większych monumentów. Najbardziej
imponujące są oczywiście obeliski wyznaczające początek i koniec Południka Struvego, znajdujące się odpowiednio w Hammerfest w Norwegii oraz w Starej Nekrasowce na Ukrainie.
Niemniej i w Republice Mołdawii, w Rudi, też zachował się ślad
imperialnego systemu pomiarowego, mający formę postumentu z kulą ziemską na szczycie.
W Mołdawii było onegdaj 27  takich
punktów, lecz jedynie ten z Rudi

po dziś dzień przypomina o ogromnym przedsięwzięciu naukowym XIX wieku. Całość
Południka (Łuku) Struvego
wpisana została na Listę Świa-

towego Dziedzictwa UNESCO.

Należy zaznaczyć,
że nie jest to jedynie
pamiątka, historyczna
ciekawostka. Południk
Struvego pozwolił określić
rozmiary Ziemi z ogromną
dokładnością – błąd
wyniósł ledwie 3,5  cm,
co na epokę, w której
nikt nawet nie marzył
o satelitach i komputerach
było imponującym
osiągnięciem. Ponadto
unikalny przyrząd
nie mógł powstać bez
współdziałania uczonych,
władców, inżynierów
i prostych robotników
z wielu państw (Królestw
Norwegii, Szwecji,
Imperium Rosyjskiego).
Jest tym samym
świadectwem tego,
że można
współpracować, nie
bacząc na ewentualne
różnice interesów,
ku osiągnięciu celu
istotnego dla nauki
służącej całej ludzkości.
Sławomir Pietrzak
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PROGRAM DLA STUDENTÓW
POLONISTYKI I STUDIÓW POLSKICH

JAK MOŁDAWIA UCZESTNICZYŁA
W POMIARACH WIELKOŚCI PLANETY

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
informuje, że ogłoszony został nabór do
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Пончик на счастье –
самая вкусная польская традиция

Dużą popularnością cieszą
się też oponki – jak te według
przepisu Pań ze Stowarzyszenia
„Styrczańskie Dzwoneczki”

Kаждый год в феврале Польша отмечает праздник пончиков – ЖИРНЫЙ ЧЕТВЕРГ (TŁUSTY CZWARTEK).
Последний четверг перед Пепельной средой и началом Великого поста является одним из главных
праздников, когда можно себе позволить съесть неограниченное количество этого лакомства.

о статистике в этот день каждый поляк съедает в среднем два с половиной пончика, что
в целом по стране составляет 100 миллионов.
В самых известных кондитерских страны люди
выстраиваются в очереди, чтобы купить эти
воздушные шарики из жареного теста с начинками из джема.
от факт, что сдобное лакомство занимает
особое место в сердцах поляков, находит
отражение и в польском языке. Существует несколько пословиц и идиом о пончиках: «Жить,
как пончик в масле», что означает жить в достатке. Или примета: «У того, кто не съест гору пончиков в Жирный четверг, в амбаре будет пусто,
а урожай на поле сгрызут мыши».

Т

Powiedział Bartek,
że dziś tłusty czwartek,
a Bartkowa uwierzyła,
dobrych pączków nasmażyła.
Dom Polski w Bielcach
już tradycyjnie przygotowuje się
do Tłustego Czwartku

Panie z kiszyniowskiego Stowarzyszenia „Krakowianka”
prowadzą warsztaty z pieczenia pączków

Tłusty Czwartek w Centrum Polskiej Kultury w Tyraspolu
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П

Kto w tłusty czwartek
nie zje pączków kopy,
temu myszy zniszczą pole
i będzie miał pustki
w stodole.

Польше самым традиционным считается
пончик с джемом из дикой розы с цукатами из апельсина. Конечно, при всем богатстве
польского кондитерского мастерства дело одними только пончиками не ограничивается.
И будь то хрустики (faworki), пышки (oponki) или
рогалики (rogaliki), главное – чтобы испечены
они были с любовью.
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W Tłusty Czwartek dzieci ze Styrczy i Głodian spotkały się w Domu
Polskim w Styrczy

Wspólne spotkanie w kiszyniowskiej Bibliotece im. Adama Mickiewicza:
poznaliśmy historię i zwyczaje Tłustego Czwartku w Polsce i na świecie

SMACZNEGO!

AKTUALNOŚCI

T
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o pączki przygotowane bez jajek, mleka i masła. W składnikach znajdziemy za to wodę
gazowaną oraz olej. Takie pączki są miękkie, puszyste i naprawdę smaczne.

SKŁADNIKI

Не так
страшен

пончик!
С

l 50 dag mąki pszennej
l 50 g drożdży
l 1,5 szklanki wody gazowanej
l 1/3 szklanki cukru
l 1/3 szklanki oleju
l 30 ml spirytusu
l szczypta soli
l marmolada
l tłuszcz do smażenia
l cukier puder

овременные польские производители
пончиков стремятся угодить даже вегетарианцам
или тем, кто придерживается безглютеновой диеты.
Хотя в традиционных рецептах
используются сало, яйца, пшеничная мука и много сахара, разрабатывается множество новых
вариантов, рассчитанных на приверженцев любых диет. Начинки могут
быть самыми разнообразными: традиционное розовое варенье заменяется ванильным кремом или шоколадной пастой.
Единственное непреложное условие: пончики должны быть легкими и воздушными,
а это достигается только в том случае, если
дрожжевое тесто хорошо насыщено воздухом.

PRZYGOTOWANIE
Do ½ szklanki ciepłej wody gazowanej dodać drożdże, 3 czubate
łyżki mąki i 1 łyżkę cukru. Wymieszać
dokładnie. Przygotowany rozczyn
odstawić na kilka minut.
Mąkę połączyć ze szczyptą soli
i resztą cukru.
Do rozczynu dodać stopniowo
mąkę z cukrem i pozostałą wodę,
wymieszać. Następnie dodać spirytus i olej. Ciasto wyrobić, aż będzie gładkie i elastyczne. Odstawić
w ciepłe miejsce, aż podrośnie i podwoi swoją objętość.
Wyrośnięte ciasto wyrobić ponownie przez kilka minut. Odrywać po
kawałku, rozpłaszczać i nakładać
1 łyżeczkę marmolady. Uformować
okrągły pączek. Pączki ułożone na
podsypanej mąką stolnicy przykryć
ściereczką i odstawić do ponownego wyrośnięcia na 20-30 min.
Pączki smażyć partiami na rozgrzanym tłuszczu. Osączyć z nadmiaru
tłuszczu na papierowych ręcznikach. Oprószyć cukrem pudrem.
Opr. Natalia Barwicka

Towarzystwie Polskiej Kultury „Jasna Góra” Oddział Słoboda-Raszków, 8 marca br. młodzież wraz
z dziećmi przygotowała inscenizację słowno-muzyczną z okazji Dnia Kobiet. Miała ona uświadomić wszystkim, jak ważną rolę w świecie pełni kobieta.
Dzieci dokonały humorystycznej charakterystyki kobiet
oraz przedstawiły wiele wierszy, a zespół „Słobodzianki”
wykonał kilka piosenek tematycznych, m. in. „Być kobietą”,
„Bo z dziewczynami” i „Sto lat”.
Uczestnicy zespołu dali z siebie
wszystko, a publiczność była
zadowolona z bohaterów.
Wszystkich zachwycił również
układ choreograficzny do piosenki
AronChupa  –  I'manAlbatraoz wykonany przez młodzież.
Niespodzianką była prezentacja zdjęć wszystkich
Dam mieszkających w Słobodzie - Raszków. Na zakończenie
spotkania popłynęła moc gorących życzeń dla Pań i Dziewcząt, a chłopcy obdarowali
kobiety kwiatami.
Antonina Pietrasz
nauczycielka języka polskiego

DUŻY KADR

Gościnny występ Zespołu Gagauskiego Tańca podczas Święta Kobiet i Mężczyzn, które już tradycyjnie obchodzono w marcu br.
przez Stowarzyszenie Polaków Gagauzji w Komracie
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WEGAŃSKIE

W

8 marca w Słobodzie-Raszków
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PĄCZKI NA WODZIE GAZOWANEJ
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INFORMACJA

TRADYCJE ZNANE I TE ZAPOMNIANE

POLSKA INSPIRUJE
MULTIMEDIALNIE
W wieku XXI edukacja może być prowadzona na sposoby
wcześniej niespotykane. Coraz więcej osób uczy się języków
czy historii z pomocą internetu i prostego w obsłudze oprogramowania. Wśród wielu propozycji warto zwrócić uwagę na
„Polska Inspiruje” – darmową, multimedialną aplikację, przeznaczoną dla dzieci polskich mieszkających za granicą.
Pomysł zrodził się w ramach projektu „Wzmacnianie i aktywizacja środowisk polskich. Regranting”, który administrowała Fundacja Edukacja dla Demokracji. Aplikacje stworzono
z myślą o polskich dzieciach na stałe przebywających poza
granicami kraju. Z pomocą programu można doskonalić znajomość ojczystego języka oraz zdobywać wiedzę o postaciach
ważnych dla nauki, literatury, muzyki czy sportu, urodzonych
w Polsce.
Aplikacja nastawiona jest na interakcję – młodzi użytkownicy nie tylko słuchają lektorów czy oglądają animacje,
ale także są zapraszani do wspólnej zabawy przez Mikołaja
Kopernika, Marię Skłodowską-Curie czy Polę Negri. Każda z
prezentowanych w aplikacji postaci proponuje minigrę edukacyjną. Całość pomaga rozwijać umiejętność rozumienia tekstu, czytania i promuje polskie dziedzictwo narodowe.
„Polska Inspieruje” skierowano do dzieci w wieku 5-8 lat,
niemniej atrakcyjna forma może zainteresować także młodszych i starszych użytkowników.

Dwie Marzanny i Gaik
ŻEGNAMY ZIMĘ – WITAMY WIOSNĘ!

21 marca zaczyna się kalendarzowa wiosna, a wraz z nią odchodzi zima.
Jedną z oznak pożegnania zimy jest
zwyczaj podpalania Marzanny, znany
w Polsce od wieków. Topienie lub palenie Marzanny miało przywołać wiosnę,
odgonić zimę, nieszczęścia i choroby,
a także przynieść dobre plony w danym roku.

Dwie kukły Marzanny – z Głodian i ze Styrczy –
spotkały się na podwórku Domu Polskiego

Aplikacja dostępna jest
na wszystkie platformy multimedialne,
a znaleźć ją można w każdej przeglądarce
pod hasłem „aplikacja polska inspiruje”.
reklama

USŁUGI PRZEWODNIKA
I ORGANIZACJA WYCIECZEK PO MOŁDAWII
Przewodnik po Mołdawii w języku polskim.
Organizacją 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

W marcowe popołudnie członkowie Stowarzyszenia
„Styrczańskie Dzwoneczki” z Głodian zabrali ze sobą własnoręcznie wykonaną kukłę Marzanny i przeszli kolorowym
korowodem do Styrczy, gdzie spotkali się... z inną słomianą postacią zrobioną przez dzieci z Domu Polskiego.
Po tym uroczym spotkaniu dwóch kukieł Marzanny
na podwórku Domu Polskiego nastąpiło ich podpalenie.
Było kolorowo, głośno i wesoło.
Uzupełnieniem rytuału palenia Marzanny był Gaik,
który miał odegnać ostatnie śniegi i mrozy. Sam gaik to
gałązka, do której doczepiano kolorowe ozdoby z materiału, papieru, kwiatów. Obrzędowi towarzyszył śpiew piosenek o tematyce wiosennej. Mamy nadzieję, że wiosna
posłucha nas i w końcu zagości na dobre.
Lilia Górska, prezes „Styrczańskich Dzwoneczków”

