GDYNIA 2019

N

a dziedzińcu Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
w sobotę, 27 lipca br. odbyła się uroczysta ceremonia
otwarcia XIX Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych. Przez
tydzień ponad tysiąc osób z 27 krajów konkurowało ze
sobą w 22 dyscyplinach sportowych. Igrzyska polonijne
to najważniejsza i największa cykliczna impreza sportowa
skierowana do Polonii i Polaków mieszkających poza
granicami kraju.
„Gorąco witam Państwa w Ojczyźnie, w kraju przodków, w Polsce. Ogromnie się cieszę, że chcieliście się Państwo
spotkać tutaj, aby współzawodniczyć w różnych dyscyplinach sportowych, lecz nade wszystko, aby razem świętować, umacniając to, co łączy nas w jeden naród, wspólnotę
tożsamości i tradycji, pielęgnowanie rodzimych zwyczajów
oraz nasz polski etos wolności i solidarności” – napisał w liście
do uczestników Prezydent RP Andrzej Duda, który objął honorowy patronat nad imprezą.
Prezydent wyraził uznanie i wdzięczność Stowarzyszeniu
„Wspólnota Polska”, które organizuje igrzyska we współpracy z władzami państwowymi i lokalnymi. Zaznaczył także, że
obecna edycja zawodów ma szczególny wymiar symboliczny, bo odbywa się w 100-lecie odrodzenia i odbudowy niepodległej Ojczyzny.
Swoje reprezentacje wystawiły: Argentyna, Armenia, Australia, Austria, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Francja, Grecja,
Hiszpania, Irlandia, Kanada, Kazachstan, Litwa, Luksemburg,
Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Rosja,
Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Węgry,
Wielka Brytania.
Otwarcie igrzysk rozpoczęło się ceremoniałem wojskowej asysty honorowej, którą stanowiły orkiestra i kompania
honorowa Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Zgodnie
z tradycją każdych igrzysk zapalono znicz olimpijski – przedstawiał on historyczną latarnię morską w Gdyni Oksywie. Nie
mogło się także obejść bez uroczystej parady, w której zaprezentowali się wszyscy uczestnicy zawodów.
Zawodnicy rywalizowali w 22 dyscyplinach, i nie tylko
w tych najpopularniejszych, jak piłka nożna, koszykówka, lekkoatletyka, pływanie, kolarstwo MTB, tenis ziemny i stołowy,
piłka ręczna oraz siatkówka, ale także w golfie, brydżu, szachach, badmintonie, nordic walking oraz ringo.
Pierwszy dzień zawodów zainaugurowała na stadionie
w Redzie królowa dyscyplin – lekkoatletyka. Równocześnie
rozgrywano badminton, szachy, bieg na 5 km, piłka ręczną,
turniej piłki nożnej im. Marszałka Macieja Płażyńskiego, tenis
ziemny. Ceremonia medalowa w pierwszym dniu Igrzysk odbyła się na okręcie ORP Błyskawica zacumowanym w Gdyńskim porcie. Przy udziale licznej widowni – sportowców i wczasowiczów (ponieważ uroczystość byłą doskonale widoczna
z molo) marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, senator Artur Warzocha oraz prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
w
Dariusz Piotr Bonisławski wręczyli pierwsze medale.
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Wydarzenia: XIX Światowe
Letnie Igrzyska Polonijne
Temat z okładki:
Rok Stanisława Moniuszki
Aktualności:
- Finał prac wolontariuszy
w Mołdawii
- Ślady polskiego osadnictwa
w Naddniestrzu
Polskie ślady na mołdawskiej
ziemi: Jahorłyk
Aktualności:
- Prezentacja książki
Anny Skowronek
- Wystawa polskich książek
w BN w Kiszyniowie
Rozmowy o Polsce
z Janą Barwicką
Pielgrzymki nadszedł czas:
- Szlakiem narodowych
sanktuariów religijnych
- Pielgrzymka na Jasną Górę
Polska jest piękna:
Krzemionki Opatowskie
Uczymy się polskiego
Klub Mądrej Sówki
Smacznego!
Nie ma kryzysu ludzkich serc!
Newsy dla Polonii: Polonijny
Dzień Dwujęzyczności
Na okładce: Stanisław Moniuszko
(grafika Adolphe’a Lafosse’a)
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 Ambasady RP
w Kiszyniowie
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POLONIJNE ŚWIĘTO SPORTU

w numerze:
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fot.: www.igrzyskaletnie2019.wspolnotapolska.org.pl

XIX ŚWIATOWE
LETNIE IGRZYSKA
POLONIJNE

WYDARZENIA

AKTUALNOŚCI

WYDARZENIA / POLONIJNE ŚWIĘTO SPORTU
w
W klasyfikacji medalowej mocna drużyna Polaków z Mołdawii, której kręgosłupem byli pływacy, zdobyła 44 medali (24 złote, 12 srebrnych i 8 brązowych).

FINAŁ PRAC WOLONTARIUSZY

W MOŁDAWII

W
kraj

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

CZECHY
BIAŁORUŚ
LITWA
KANADA
HISZPANIA
MOŁDAWIA
STANY ZJEDNOCZONE
FRANCJA
AUSTRIA
NIEMCY
SZWAJCARIA
ROSJA
SZWECJA
LUKSEMBURG
IRLANDIA
AUSTRALIA
KAZACHSTAN
WĘGRY
ARMENIA
UKRAINA
BUŁGARIA
WIELKA BRYTANIA
ŁOTWA
GRECJA
ARGENTYNA

medale
złote
74
43
38
28
25
24
18
14
10
10
8
7
6
5
3
3
3
2
2
1
1
1
1
0
0

medale
srebrne
69
33
40
17
30
12
12
16
22
18
3
7
9
2
7
5
3
2
0
9
5
2
1
2
1

medale
brązowe
78
27
42
31
38
8
8
11
24
21
3
5
6
4
9
11
0
2
5
8
5
0
6
0
1

Wolontariusze odwiedzili Berezowkę, gdzie znajduje się
pomnik Stanisława Żółkiewskiego, oraz miejscowości: Jahorłyk, Raszków, Soroki, Styrczę
i Brosztany. Na cmentarzach
prowadzono prace porządkowe i inwentaryzacyjne. Wyjazd
uczestników poprzedzony został zajęciami teoretycznymi
i praktycznymi. Młodzież wraz
z ekspertami pracowała na

cmentarzach m.  in. w Styrczy
i Sorokach, a następnie w Naddniestrzu, gdzie przeprowadzili
prace na cmentarzu w Raszkowie i Jahorłyku.
Projekt dofinansowany jest
ze środków Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa
Kulturowego za Granicą „Polonika” w ramach programu

„Polskie dziedzictwo kulturowe
za granicą – wolontariat 2019”
realizowanego przez Fundację
„Pomoc Polakom na Wschodzie” we współpracy z prof. ASP
dr hab. Januszem Smazą oraz
przy wsparciu Ambasady RP
w Kiszyniowie.
źródło: pol.org.pl/aktualnosci/
Fot. Szymon Tomsia

– Igrzyska są taką imprezą, która przyciąga Polaków, żyjących na wszystkich kontynentach.
Uczestnicy rywalizowali ze sobą, zdobywali dziesiątki i setki medali, bo jest wiele dyscyplin, wiele
kategorii wiekowych. Oprócz tego mieliśmy wiele wieczorów, spotkania integracyjne, rozmowy, kultura. To były dobre igrzyska dla sportu, dobre igrzyska dla polskości. Chcę podziękować
wolontariuszom i partnerom za przygotowanie tej imprezy na wysokim poziomie – podsumował
Dariusz Piotr Bonisławski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
Organizatorzy poinformowali, że za dwa lata kolejne XX jubileuszowe Letnie Igrzyska Polonijne
odbędą się w Krakowie.
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KLASYFIKACJA MEDALOWA

połowie sierpnia zakończył
się wyjazd wolontariuszy
Fundacji „Pomoc Polakom
na Wschodzie” do Mołdawii.
12-osobowa grupa z Polski
i Mołdawii wraz z ekspertami
prowadziła prace na polskich
cmentarzach.

Polska delegacja w składzie: wicekonsul Joanna Bieńczak, prof. ASP Janusz Smaza i wolontariusze Fundacji „Pomoc Polakom
na Wschodzie” wraz z przedstawicielami TPK „Jasna Góra” na polskim cmentarzu w Raszkowie, 10 sierpnia 2019 r.

AKTUALNOŚCI

POLSKIE ŚLADY NA MOŁDAWSKIEJ ZIEMI

Jahorłyk, małe miasteczko, pow. bałcki,

przy ujściu rzeki Jahorłyku do Dniestru, w samym końcu klina, jaki tworzy gub. podolska
między gub. bessarabską i chersońską. Parafia katolicka do Rybnicy, gm.  Harmaki, od
Bałty odległe o wiorst 83; mieszk. 350, dom.
83, szkoła wiejska, dom modlitwy żydowski,
gorzelnia, targów 26, sklepów 9. Ziemi dwor.
z częścią wsi Cybulówki 2538 dz. używalnej
i 666 nieużytków. Ziemi włość. 526 dz. Jahorłyk pierwotnie zwał się Orlik, Koniecpol (?), po
tataraku Kajnard; miasteczko miało niegdyś
okopy i zameczek drewniany, obronny, zniszczony przez kozaków niżowców w 1583 roku.
Ponieważ leżał on na samym końcu Polski,
zjeżdżali się tu zwykle sędziowie dla sądów pogranicznych, godzenia krzywd między Polską
i Turcyą, ze wzajemnych najazdów pochodzących; juryzdykcya takowa odbywała się jeszcze
za Stanisława Augusta. Karłowickim traktatem w 1699  r. brzegiem Jahorłyku określona
była granica Polski i Turcyi, i tu przy ujściu
Jahorłyka do Dniestru, na 10 sążni od brzegu, postawiony był słup graniczny murowany,
1 ½ sążnia wysoki, w dole 2 a u góry 1 ½  arsz.
szeroki, z 2 stron miał wmurowaną tablicę,
z napisem już dawno nieczytelnym, na jednej

stronie od rz. Jahorłyku można było jeszcze
w 1841 r. wyczytać „granica Polski”, od strony zaś Dniestru „anno 1703, granica, koniec
Polski”, reszta nieczytelna. Według zaś podań
ludu miało być napisano: „smotry Lasze, póki
wasze.” Pomnik ten, choć znacznie uszkodzony, przetrwał dotąd. Niedaleko od niego, na
polach jahorłyckich, są nasypy ziemne, rodzaj
bateryi, niewiadomo z jakich czasów. Góry
jahorłyckie ciągną się po nad Dniestrem, na
mil  7. Według Marczyńskiego w niektórych
miejscach pokazują się ziemne tłustości i węgiel kamienny. Jahorłyk należał do Zamojskich, do włości krasniańskiej, która zaczynała
się pod Winnicą, a kończyła się na Jahorłyka,
takim sposobem obejmowała całe 3 powiaty:
jampolski, olhopolski i bałcki. Barbara Joanna Zamojska wniosła go w dom Koniecpolskich, od których przeszedł do Lubomirskich;
w ich posiadaniu J. tworzył oddzielny klucz,
składający się z miasteczka i 27 wsi. Przy podziale majątku ks. Stanisława Lubomirskiego
w 1776  r. między 4-ma jego synami, dochód
z m. Jahorłyka przynosił tylko 270  zł., a z całego klucza 23300 zł. Następnie przeszedł we
władanie Grabowskich, dziś należy do Ludwika Sikarda.

„Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich”
Fot. Kiryłł Kiril

wydany w latach 1880-1902 w Warszawie
przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego
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źródło: www.globtroter.pl / Kisangani

13 sierpnia br. profesor ASP
Janusz Smaza, wolontariusze
Fundacji „Pomoc Polakom na
Wschodzie” i przedstawiciele
Towarzystwa Polskiej Kultury „Jasna Góra”, wraz z badaczami
z Naddniestrza: Igorem Czetwiernikowem, Aleksandrem Palamari i Andriejem Kriwenko,
odbyli polowy wyjazd na miejsce byłej osady Jahorłyk (rejon
Dubăsari) oraz do wsi Brosztany (rejon Rybnica), by zbadać
ślady polskiego osadnictwa
w Naddniestrzu.
W imieniu Towarzystwa Polskiej Kultury „Jasna Góra” pragnę serdecznie podziękować
Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji
„Pomoc Polakom na Wschodzie”, Ambasadzie RP w Kiszyniowie za kontynuację prac
konserwatorskich na cmentarzu
w Raszkowie i miasteczku Jahorłyk.
Natalia Siniawska,
prezes TPK „Jasna Góra”
Fot. Szymon Tomsia

Rzeka Jahorłyk.
Tu zaczynała się lub kończyła Polska...
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ŚLADY POLSKIEGO OSADNICTWA
W NADDNIESTRZU

TEMAT Z OKŁADKI

TEMAT Z OKŁADKI
CIEKAWOSTKI
O MONIUSZCE

STANISŁAW MONIUSZKO

Gdzie (poza Polską)
wykonywano opery
Moniuszki?

8
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(1819-1872)

Urodził się w 1819 roku w Ubielu na terenie dzisiejszej Białorusi. Edukację muzyczną rozpoczął
w dzieciństwie pod okiem matki, a kontynuował
po przeniesieniu się rodziny do Mińska u Dominika Dziewanowskiego, a potem – w Warszawie –
u Augusta Freyera. Tuż przed wybuchem powstania listopadowego rodzina wróciła do Ubiela, skąd
w 1836 roku Moniuszko pojechał do Berlina, by tam
kształcić się u Carla Rungenhagena przy prowadzonej przez niego Singakademie.

P

ierwszą szkołą pojmowania muzyki
były dla mnie Śpiewy historyczne
Niemcewicza, wykonywane dziwnie
miłym głosem przez moją Matkę.
Stanisław Moniuszko

Po ukończeniu studiów w 1840 roku wrócił do
Polski. Ożenił się z poznaną kilka lat wcześniej
Aleksandrą Müllerówną, z którą zamieszkał w Wilnie, gdzie zarabiał na życie, pracując jako organista w kościele św. Jana. Jednocześnie podejmował
się działań artystycznych, mających na celu animację życia muzycznego Wilna. Organizował m. in.
w prywatnych salonach wykonania swoich oper
i operetek. W 1847 roku pod wpływem znajomości
z Włodzimierzem Wolskim, przedstawicielem warszawskiego środowiska literackiego, napisał dwuaktową operę Halka. Podobnie jak wcześniejsze dzieła
zaprezentował Halkę w wersji koncertowej w Wilnie.
Rozgłos zyskała jednak tylko lokalny. Nawiązane
wcześniej kontakty z przedstawicielami warszawskiego mieszczaństwa i arystokracji, m. in. z Józefem Sikorskim, redaktorem naczelnym pisma „Ruch
Muzyczny”, jak i dyrektorem teatrów rządowych,
gen. Ignacym Abramowiczem, przyniosły niebawem
istotną zmianę w jego życiu i karierze.
Przełom nastąpił w 1858 roku, kiedy to odbyła
się premiera nowej, czteroaktowej wersji Halki, po
której Moniuszko otrzymał nominację od dyrektora
teatrów rządowych na stanowisko dyrygenta oper
polskich w warszawskim Teatrze Wielkim. Od tej
pory co roku dawał Moniuszko nowe premiery swo-

ich dzieł. Na koniec 1858 roku przygotował Flisa,
w 1860 dał Hrabinę, w 1861 – Verbum nobile. Coraz bardziej gęstniejąca atmosfera przed wybuchem
powstania styczniowego w Warszawie opóźniła premierę kolejnej opery. Pierwszy raz wystawiono ją
dopiero w 1865 roku. Był to Straszny dwór, uznawany obok Halki za najwybitniejsze dzieło Moniuszki.
Do końca życia ukończył jeszcze Moniuszko Parię
i Beatę, kilka projektów scenicznych pozostało niedoprowadzonych do końca.
Po przeniesieniu się na stałe do Warszawy Moniuszko rozpoczął również pracę w nowo założonym
wówczas Instytucie Muzycznym, gdzie wykładał harmonię i kontrapunkt. Wraz z liczną rodziną (doczekał
się dziesięciorga dzieci) mieszkał w okolicach Teatru
Wielkiego – dziś przy ulicy Mazowieckiej i na Starym
Mieście widnieją tablice poświęcone jego pamięci.
Do historii Stanisław Moniuszko przeszedł jako
„ojciec polskiej opery narodowej”, a także czołowy
przedstawiciel gatunku pieśni w muzyce polskiej.
Śpiewniki domowe jego autorstwa obejmują ponad
dwieście pieśni (wśród nich najpopularniejsza jest
Prząśniczka), stanowiąc wartościowy kontrapunkt
do romantycznej twórczości pieśniowej Franciszka
Schuberta i Roberta Schumanna. Stanisław Moniuszko zmarł na atak serca 4 czerwca 1872 roku
w Warszawie, pochowany jest na Cmentarzu Powązkowskim. W Ubielu w latach 80. XX wieku powstało muzeum jego imienia, a spuścizna w większości
zgromadzona została w Archiwum Warszawskiego
Towarzystwa Muzycznego, którego był współzałożycielem.

J

a nic nowego nie tworzę; wędruję
po polskich ziemiach, jestem
natchniony duchem polskich pieśni
ludowych i z nich mimo woli przelewam
natchnienie do wszystkich moich dzieł.
Stanisław Moniuszko

Moniuszko pozostaje jednak prawie nieznany
jako twórca muzyki kameralnej, baletowej, utworów
fortepianowych i organowych.

Muzyka Stanisława Moniuszki zyskała szerokie uznanie
zwłaszcza w społeczeństwie
polskim. Uważa się ją powszechnie za wzór muzyki „słowiańskiej”. Twórczość Moniuszki
odznaczająca się tym walorem
znalazła również wielu sympatyków w Rosji.
Za życia Moniuszko doczekał się wystawienia swoich oper,
a dokładniej rzecz biorąc –
„Halki” – w Moskwie, Sankt-Petersburgu, Bratysławie i Pradze.
Za światową ekspansję jego
twórczości („Halki” i „Strasznego
dworu”) odpowiadała Maria
Fołtyn, do 1974 roku śpiewaczka operowa, po utracie swojego głosu – reżyserka. Zaczęło się
od „Halki’ w Hawanie, potem
podróżowała z jego spektaklami po Stanach Zjednoczonych,
Meksyku, Brazylii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Rumunii, Bułgarii
i Turcji. W jej spektaklach śpiewali najczęściej miejscowi śpiewacy, obowiązkowo przebrani
w polskie stroje ludowe.

Pocztówki z ilustracjami Adama Setkowicza do „Halki” Stanisława Moniuszki, 1939
/ fot. Polona.pl

... i co jeszcze?
Jak się okazuje, Moniuszko to nie tylko twórca opery Narodowej,
ale także postać drukowana od 1990 roku na banknocie o nominale 100 000 zł. Kolekcjonerzy z pewnością kojarzą ten banknot.

200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki
5 maja 2019 roku do obiegu wszedł znaczek pocztowy o wartości
3,30 zł, na którym przedstawiono portret Stanisława Moniuszki
z 1882 roku autorstwa M. Brunna.
autor projektu:
liczba znaczków:
wartość:
nakład:
technika druku:
format znaczka:
papier:
arkusze sprzedażne:
data obiegu:

Jarosław Ochendzan
1
3,30 zł
180.000 sztuk
rotograwiura
31,25 x 43 mm
fluorescencyjny
9 znaczków (3x3)
5 maja 2019 roku
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chwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, rok 2019 został ogłoszony Rokiem Stanisława Moniuszki.
Stało się tak dla uczczenia 200. rocznicy urodzin tego wybitnego kompozytora, dyrygenta,
organisty, pedagoga, a nade wszystko twórcy polskiej opery narodowej.
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września 2019 r. w Bibliotece Narodowej Republiki Mołdawii odbyła się promocja książki Anny
Skowronek pt. „Polacy w rosyjskiej Besarabii w latach 1812-1918”. W ramach tego wydarzenia
profesor Ilona Czamańska z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu wygłosiła odczyt nt. relacji
polsko-mołdawskich na przestrzeni wieków.

Książka Anny Skowronek „Polacy w rosyjskiej Besarabii w latach
1812-1918” przedstawia osadnictwo polskie w Besarabii w okresie,
kiedy była ona prowincją Rosji oraz
wskazuje najważniejsze aspekty
życia Polaków w tej części imperium.
Spotkanie promocyjne w Bibliotece Narodowej RM zagaiła dr  Lilia
Zabołotnaja z Muzeum Narodowego w Kiszyniowie. Powitała zebranych i przedstawiła gości z Polski:
autorkę książki Annę Skowronek
i prof. UAM Ilonę Czamańską. Na
spotkanie do Biblioteki Narodowej
przybyli liczni naukowcy mołdawscy oraz przedstawiciele środowisk
polonijnych z Bielc i Kiszyniowa.
Spotkanie otworzył swoim wystąpieniem Ambasador RP Bartłomiej Zdaniuk, podkreślając, że
historia Polski, jej przeszłość i teraźniejszość jest interesująca i ważna
dla narodu mołdawskiego i współ-

pracy między obu państwami. Zaznaczył, że na przestrzeni wieków
Polacy mieli trudną historię, a pierwsza fala migracji na te ziemie miała
miejsce jeszcze w latach 30. XIX
wieku. Było to związane z wydarzeniami historycznymi, które spowodowały, że Polacy opuścili ojczyznę
bardziej z konieczności niż z własnej woli. Rodziny, które tu przybyły,
znalazły żyzną ziemię i przyjaznych
ludzi. Dziś mieszkają tu przedstawiciele rodzin, które przybyły do
Besarabii w XIX wieku. Zachowali
swoją kulturę, religię, swoją tożsamość. Wielu powróciło do ojczyzny, wielu zostało tu pochowanych.
– Ambasada RP w Kiszyniowie
stara się w miarę możliwości przywrócić miejsca pamięci, polskie
cmentarze i polonika – powiedział
Ambasador.
Prof. Ilona Czamańska w swoim odczycie przypomniała, że już
w czasach średniowiecza nawiąza-

ły się pierwsze stosunki polityczne,
rodzinne i kulturowe między oboma
państwami. Księstwo mołdawskie
i Polska były sąsiadami, a rzeka
Dniestr odgrywała ważną rolę zarówno dla Mołdawii, jak i Polski, ponieważ towary wysyłano do portu
Cetati Alba. Przy pomocy polskich
królów zostali wzniesieni na mołdawski tron Aleksander Lăpuşnianu, Petru Șchiopul, Ieremia Movilă.
Pojawiły się związki małżeńskie
między bojarami polskimi i mołdawskimi, zaś kształcenie dzieci
w polskich szkołach przyczyniło się
do pojawienia pierwszych kronikarzy w Księstwie Mołdawskim. To
wszystko sprzyjało sprowadzeniu
się pierwszych polskich osadników
na terytorium Mołdawii i Bukowiny.
Uczestnicy spotkania mieli również możliwość wysłuchać recenzji
książki „Polacy w rosyjskiej Besarabii w latach 1812-1918”, wygłoszonej w języku rosyjskim przez Elinę

Anna Skowronek
„Polacy w rosyjskiej Besarabii
w latach 1812-1918”
Wydawnictwo: Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, 2018

P

olacy przybywali na tereny wieloetnicznej Besarabii począwszy od 1812
roku aż do 1918 roku. Przez
cały ten okres w tej części imperium rosyjskiego osiedliło
się łącznie około 20  tysięcy
osób narodowości polskiej.
Przybywali oni w kilku etapach i z kilku podstawowych
przyczyn, choć dla wszystkich
głównym celem Polaków była
poprawa warunków życia.
W większości polscy osadnicy
dążyli do przystosowania się
do funkcjonowania w tej krainie, przy czym możemy wskazać na kilka różnych sposobów
integracji ze społeczeństwem
Besarabii. Bardzo ważne okazało się zwłaszcza zachowanie polskiej tożsamości narodowej, o czym zadecydowało
kilka czynników, głównie wiara
katolicka. Podjęte w rozprawie
rozważania nad historią osadnictwa polskiego w rosyjskiej
Besarabii mają pokazać różne
aspekty funkcjonowania Polaków na obczyźnie i różnorodne sposoby ich adaptacji do
zmieniających się warunków
w miejscu osiedlenia. Istotne
jest także ukazanie, w jakim
stopniu struktura dziewiętnastowiecznego osadnictwa
przełożyła się na obecne rozmieszczenie polskiej mniejszości narodowej w Mołdawii.
Polacy z XIX  wieku stali się
przykładem na niezłomność
polskiego ducha w czasach
zaborów. Są ważnym wzorem
dla potomków, żyjących obecnie w Republice Mołdawii,
gdyż potrafili się zjednoczyć
i działać razem na rzecz zachowania własnej tożsamości.
Ten problem jest niezwykle
interesującym zagadnieniem
badawczym.
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Od prawej: Ambasador RP Bartłomiej Zdaniuk, autorka książki Anna Skowronek, prof. UAM Ilona Czamańska,
dr Lilia Zabołotnaja z Muzeum Narodowego RM w Kiszyniowie

„Jutrzenka”. Anna Skowronek serdecznie podziękowała osobom,
które przyczyniły się do napisania
książki, przede wszystkim promotorce swojej pracy naukowej Pani
Ilonie Czamańskiej, Pani Lilii Zabolotnej i Pani Redaktor „Analecta
Catcholica” Neli Saganowej, które
okazały ogromną pomoc w zbieraniu materiałów w archiwach Kiszyniowa, Pani Katarzanie Sobolewskiej-Maksimenko, Pani Katarzynie
Jażgunowicz i Pani Helenie Usowej
za pomoc w dotarciu do Polaków
z różnych miejscowości Mołdawii
i zbieraniu wspomnień. Wyraziła
również wdzięczność Pani Dyrektor
Biblioteki Narodowej w Kiszyniowie
Elenie Pintilei za organizację tego
spotkania.
Przybyli na prezentację otrzymali egzemplarze książki Anny
Skowronek.
Mariana Mihalevschi, Bielce
Fot. Mirosław Horyn
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Promocja książki Anny Skowronek
„Polacy w rosyjskiej Besarabii
w latach 1812-1918”

Bołgarinę, kierowniczkę Oddziału
„Literatury Światowej” BN w Kiszyniowie.
Podczas spotkania głos zabrał Corneliu Popovici, doradca
w dziedzinie Edukacji, Kultury i Badań Gabinetu Prezydenta Republiki Mołdawii, zaznaczając ważność
tego tematu prezentowanego przez
znane postacie naukowe z Polski.
Podziękował autorce i wyraził nadzieję, że dzieło to będzie przetłumaczone na język rumuński.
Autorka, opowiadając o kulisach powstania książki, przypomniała, że będąc w Mołdawii po raz
pierwszy zaskoczona była, ile osób
zna język polski, historię Polski i
historię swojej rodziny. Ogromny
wpływ na Autorkę wywarło też spotkanie z Nestorem mołdawskiej Polonii Tadeuszem Gaydamowiczem,
mieszkającym obecnie w Krakowie, wspomnienia którego ukazywały się w polonijnym czasopiśmie

AKTUALNOŚCI

ROZMOWY O POLSCE

K

ażdy znajdzie powód, by zdecydować się na zmianę pejzażu za oknem. Niektórzy wyjeżdżają
za granicę, aby uczyć się lub pracować, inni po prostu nie chcą żyć „w tym państwie”. Ludzie
wyjeżdżają ze względu na klimat, sytuację materialną, ekonomiczną, czy polityczną. Wielu
wróci za pół roku, część nigdy nie przyjedzie już do ojczyzny. Na łamach naszego czasopisma
przybliżamy historie mieszkańców Mołdawii, którzy wyjechali do Polski.
W ramach cyklu przedstawiamy wywiad z Janą Barwicką.

NAJWAŻNIEJSZE NIE BAĆ SIĘ!

POLSKA
KSIĄŻKA
W MOŁDAWII

Mickiewicz, Józef Ignacy Kraszewski, Henryk Sienkiewicz i inni.
W górnej części ekspozycji pokazano wszystkie wydania „Analecta Catholica” – naukowej publikacji
dotyczącej życia Polaków w Mołdawii, a także niektóre periodyki,
a wśród nich „Jutrzenkę”.
Elina Bołgarina, kierowniczka
Oddziału „Literatury światowej”
BN w Kiszyniowie.

– ЯНА, ДО ДЕСЯТОГО КЛАССА ТЫ УЧИЛАСЬ В ГЛОДЯНАХ, В НАШЕМ ЛИЦЕЕ ИМ. ЛЬВА
ТОЛСТОГО. ГДЕ ТЫ УЧИШЬСЯ СЕЙЧАС?
– Я учусь в Варшаве, в лицее имени Станислава Костки. Это учебное заведение имеет одну особенность – в него принимают также молодежь польского происхождения, проживающую за восточной
границей Польши.
– ПОЧЕМУ ТЫ РЕШИЛА ПРОДОЛЖИТЬ УЧЕБУ ТАК ДАЛЕКО ОТ ДОМА?
– Во-первых, мне очень хотелось как-то изменить свою привычную жизнь. Во-вторых, к тому времени уже несколько моих друзей учились в этом лицее, и я много хорошего слышала о нем. В-третьих,
я много раз была в Польше и была очарована ее
природой, городами, культурой и историей. Узнать
лучше Польшу мне помогли и экскурсии, организованные польскими общинами, и поездки c ансамблем «Стырчанские колокольчики», в котором
я танцевала.
– КАК ТЫ ВПЕРВЫЕ ПОЗНАКОМИЛАСЬ
С ПОЛЬСКИМ ЯЗЫКОМ?
– Первой моей учительницей польского языка
была пани Ванда Бурек. Это был Учитель, глубоко любящий и знающий культуру и историю своей
страны. На ее уроках я научилась понимать польский язык и говорить на нем, познакомилась с польской литературой, узнала о польских композиторах
и художниках, а также начала изучать историю
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Sobieskiego”, a także pozycje
z pieczątkami księgarń E.  Ostrowskiego w Kiszyniowie i Odessie,
w których sprzedawane były polskie książki. Na niektórych egzemplarzach zobaczyć można ekslibrisy w formie autografów właścicieli
książek, wykonane piórem lub pieczęcią.
Wybór autorów książek również był reprezentatywny: Adam

Koło Młodych Dziennikarzy „Polonia”, działające w mołdawskiej
miejscowości Głodiany, zorganizowało w lipcu br. spotkanie z Janą
Barwicką, uczennicą 12 klasy Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego
Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie.
Młodzież z Koła „Polonia” otrzymała odpowiedzi na wszystkie pytania
o warszawskim liceum, o warunkach mieszkania w internacie przy
liceum, o zasadach rekrutacji, a przy okazji przygotowała wywiad z Janą
Barwicką, który dziś prezentujemy naszym Czytelnikom.
– JANA, DO DZIESIĄTEJ KLASY UCZYŁAŚ SIĘ W GLODZIANACH, W NASZYM LICEUM
IM. LWA TOŁSTOJA. GDZIE TERAZ SIĘ UCZYSZ?
– Uczę się w Warszawie, w liceum im. Stanisława Kostki. Ta szkoła ma swoją osobliwość – przyjmuje się do niej także młodzież polskiego pochodzenia,
urodzoną za wschodnimi granicami Polski.

13

W ramach prezentacji książki
Anny Skowronek „Polacy w rosyjskiej Besarabii w latach 18121918” Biblioteka Narodowa w Kiszyniowie przygotowała wystawę
starych polskich książek. Podobne
rzadkie woluminy, pomimo Biblioteki Narodowej, znajdują się w Bibliotece Państwowego Uniwersytetu
w Kiszyniowie, Centralnej Naukowej Bibliotece ANM oraz Archiwum
Państwowym Republiki Mołdawii.
16 pozycji w języku polskim
ze zbiorów Oddziału „Literatury
światowej” BN w takim zestawieniu pokazano po raz pierwszy. Są
to utwory literatury pięknej, a także popularne wśród czytelników
powieści, wydane w jednej trzeciej
pod koniec XIX  wieku, z pieczęciami właścicieli: „Biblioteki Polskiej Towarzystwa Dobroczynności
w Kiszyniowie” (widoczna jest również okrągła pieczęć z tłumaczeniem tej nazwy na język rosyjski),
„Koła Młodzieży Polskiej im. Jana

Fot. Mirosław Horyn
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Wystawa polskich książek
w Bibliotece Narodowej RM

– DLACZEGO ZDECYDOWAŁAŚ SIĘ NA KONTYNUACJĘ NAUKI TAK DALEKO OD DOMU?
– Po pierwsze, bardzo chciałam zmienić swoje
życie. Po drugie – już kilkoro moich przyjaciół zaczęło uczyć się w tym liceum i wiele od nich o nim
słyszałam. Po trzecie – wiele razy byłam w Polsce
i byłam oczarowana jej przyrodą, miastami, kulturą
i historią. W lepszym poznaniu Polski pomogły mi
wycieczki, organizowane przez stowarzyszenia polonijne oraz wyjazdy zespołu „Styrczańskie dzwoneczki”, w którym tańczyłam.
– JAK PO RAZ PIERWSZY ZETKNĘŁAŚ SIĘ
Z JĘZYKIEM POLSKIM?
– Moją pierwszą nauczycielką polskiego była
pani Wanda Burek. To był Nauczyciel głęboko kochający i znający kulturę oraz historię swojego kraju.
Na jej lekcjach nauczyłam się rozumieć język polski
i mówić po polsku. Poznałam polską literaturę, polskich kompozytorów i artystów, a także zaczęłam się w
uczyć historii Rzeczpospolitej. Pewnie właśnie wtedy

ROZMOWY O POLSCE
postanowiłam związać swój los z ojczyzną przodków...

– ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ УЧЕБА В ПОЛЬШЕ ОТ
УЧЕБЫ В МОЛДАВИИ?
– В Польше старшеклассники изучают гораздо
меньше предметов, чем в Молдавии. Но главное –
к нам, ученикам, преподаватели относятся как ко
взрослым, ответственным людям. А мы их воспринимаем не как учителей, а как старших друзей, которые всегда готовы помочь, вникнуть в наши проблемы с учебой.

– CZYM RÓŻNI SIĘ NAUKA W POLSCE OD
NAUKI W MOŁDAWII?
– W Polsce uczniowie starszych klas mają
o wiele mniej przedmiotów, niż ich rówieśnicy w Mołdawii. Ale najważniejsze jest to, że nas, uczniów,
traktuje się jak dorosłych, odpowiedzialnych ludzi.
A my uważamy nauczycieli za starszych przyjaciół,
którzy zawsze są gotowi nam pomóc, analizować
nasze problemy z nauką.

– А ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ?
– Я лично увлекаюсь пением в хоре. В нашем
лицее много кружков – химический, астрономический, географический, художественный, а также есть и кружок журналистики, как ваш! Особое
внимание тут уделяется физическому развитию,
поэтому в лицее есть разные спортивные секции,
туристический кружок и школьный клуб наездников.
Проводится много различных мероприятий. Так
как в лицее им. Станислава Костки учатся ребята
из разных стран (Украины, Белоруссии, Молдавии,
Казахстана, России, Литвы, Армении, Узбекистана,
Туркмении, Киргизии, Грузии и Польши), у нас проходят очень интересные фестивали, на которых мы
представляем культуру и языки своих стран. Этот
международный акцент накладывается на наше
общение с учащимися из Польши – из Варшавы
и других польских городов – и взаимно нас обогащает. И мы особенно гордимся тем, что сближает нас
богатое польское наследие.

– А CO ROBICIE W WOLNYM CZASIE?
– Ja osobiście śpiewam w chórze. W naszym
liceum jest wiele kół zainteresowań – chemiczne,
astronomiczne, geograficzne, plastyczne. Jest też
koło dziennikarskie, jak u was! Szczególną uwagę
zwraca się tu na rozwój fizyczny, dlatego w liceum
działa wiele sekcji sportowych, koło turystyczne
i szkolny klub jeździecki.
Odbywa się wiele imprez. Ponieważ w liceum
im. Stanisława Kostki uczy się młodzież z różnych
krajów (Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Rosji, Litwy, Armenii, Uzbekistanu, Turkmenii, Kirgizji, Mołdawii i Polski), mamy różne festiwale, podczas których prezentujemy kulturę i języki swoich krajów.
Ten międzynarodowy akcent nakłada się na nasze
kontakty z uczniami z Polski – z Warszawy i innych
miast – i wzbogaca nas wzajemnie.
Przede wszystkim jednak jesteśmy dumni z tego, że przypadło
nam bogate polskie dziedzictwo.

Кроме того, руководство лицея организует для
нас множество экскурсий, во время которых мы
знакомимся с достопримечательностями Варшавы
и других городов Польши.
– ЧТО БЫ ТЫ ПОЖЕЛАЛА ТЕМ РЕБЯТАМ,
КОТОРЫЕ ХОТЕЛИ БЫ УЧИТЬСЯ В ВАРШАВСКОМ ЛИЦЕЕ?
– Главное – не бояться. Слабое знание польского языка не является препятствием для поступления в лицей. Если ты стараешься и нацелен на
учебу, то все у тебя получится и тебе обязательно
помогут.
– КАКИЕ У ТЕБЯ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ?
– Конечно же, мне хочется хорошо сдать выпускные экзамены. Я уверена, что полученные
в лицее знания станут хорошим фундаментом для
этого. В Лицее им. Станислава Костки очень высокий уровень обучения, а это дает хороший старт
для поступления в вуз.
А совсем недавно мне уже удалось достичь
одной из поставленных целей: я прошла собеседование в консульстве на получение Карты поляка.
Я серьезно готовилась к собеседованию, но все
равно очень волновалась! Но это не помешало мне
ответить на все вопросы консула. И меня даже похвалили за отличное владение польским языком.
Теперь я являюсь обладательницей Карты поляка.
– ЯНА, МЫ ТЕБЯ ПОЗДРАВЛЯЕМ И ЖЕЛАЕМ ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ!
– Большое спасибо, ребята! А я желаю вам смело выбирать дорогу в будущее и ничего не бояться.
Интервью вела Валерия Сливка

Prócz tego kierownictwo liceum organizuje dla
nas wiele wycieczek, podczas których poznajemy
zabytki Warszawy i innych polskich miast.
– CO DORADZIŁA BYŚ MŁODYM LUDZIOM,
KTÓRZY CHCIELIBY UCZYĆ SIĘ W WARSZAWSKIM LICEUM?
– Najważniejsze to się nie bać. Słaba znajomość
języka polskiego nie jest przeszkodą we wstąpieniu
do liceum. Jeśli się starasz i jesteś zmotywowany do
nauki, to wszystko ci się uda i na pewno otrzymasz
pomoc.
– JAKIE MASZ PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ?
– Oczywiście chciałoby się dobrze zdać maturę.
Jestem pewna, że zdobyta w liceum wiedza będzie
dla tego dobrym fundamentem. W liceum im. Stanisława Kostki jest wysoki poziom nauczania, a to
oznacza dobre podstawy do podjęcia nauki w szkole
wyższej.
A całkiem niedawno udało mi się osiągnąć jeden z postawionych sobie celi: zdałam w konsulacie
egzamin na Kartę Polaka. Przygotowywałam się do
tego bardzo poważnie, ale i tak się denerwowałam!
Ale nie przeszkodziło mi to w odpowiadaniu na pytania konsula. Pochwalono mnie nawet za doskonałą
znajomość języka. Teraz jestem posiadaczką Karty
Polaka.
– JANA, GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!
– Bardzo dziękuję, kochani! A ja życzę wam, żebyście śmiało wybierali drogę w przyszłość i niczego
się nie bali!
Wywiad przeprowadziła Waleria Śliwka
Tłum. na j. polski Sławomir Pietrzak

Liceum Ogólnokształcący Niepubliczny
Kolegium św. Stanisława Kostki

Яна Барвицкая (слева) дает интервью членам кружка юных журналистов „Полония” Валерии Сливке и Борису Залозецки
Jana Barwicka (od lewej) udziela wywiadu członkom Koła Młodych Dziennikarzy „Polonia”: Walerii Śliwce i Borysowi Załozeckiemu

Szkołę tworzy ponad 150-osobowa społeczność nauczycieli oraz
uczniów, którzy mają polskie korzenie i pochodzą z wielu dawnych republik ZSRR. Ich przodkowie znaleźli się poza granicami Polski bez
własnej woli, na skutek wywózek na
Wschód lub w wyniku zmiany granic Polski.
Szczególny nacisk kładziemy na wysoki poziom nauczania,
by uczniowie bez trudu zdali polską maturę i dostali się na studia
w Polsce. Równie ważne jest odbu-

dowanie ich więzi z Ojczyzną, dlatego obok intensywnej nauki języka
polskiego, młodzież zgłębia wiedzę
z zakresu historii i kultury Polski.
Młodzież ze Wschodu zamieszkuje w szkolnym Internacie, gdzie
ma zapewnioną całodobowa opiekę, wsparcie psychologa, pomoc
w nauce. Jej wyżywienie w internacie częściowo dofinansowuje Biuro
Polonijne Kancelarii Senatu RP. Liceum funkcjonuje na prawach szkoły publicznej, dzięki temu otrzymuje
subwencję oświatową na kształce-

nie uczniów polskiego pochodzenia ze Wschodu. Resztę kosztów
związanych z utrzymaniem i wyżywieniem uczniów ze Wschodu,
a także koszty zajęć dodatkowych
umożliwiających realizację pasji
i rozwijanie talentów, finansowane
są ze środków przekazywanych na
konto Fundacji „Dla Polonii” przez
sponsorów oraz prywatnych Darczyńców.
Więcej informacji na stronie
www.liceumpolonijne.edu.pl
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Польши. Наверное, именно тогда я решила связать
свою судьбу с отчизной моих предков...
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ROZMOWY O POLSCE Z JANĄ BARWICKĄ
w

PIELGRZYMKI NADSZEDŁ CZAS
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a przełomie lipca i sierpnia 2019 r.
odbył się wyjazd 35 osób do Polski –
szlakiem narodowych sanktuariów religijnych, zorganizowany przez Towarzystwo Polskiej Kultury „Jasna Góra” w ramach projektu współfinansowanego
przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu RP, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.
W pielgrzymce udział wzięli dorośli, młodzież i dzieci naszego Towarzystwa, natomiast w programie

znalazły się m. in. takie szczególne miejsca jak: Kalwaria Pacławska, Jasna Góra w Częstochowie, Kraków,
Zabrze i Przemyśl.
Podczas pobytu w Przemyślu i Zabrzu, zespół artystyczny Towarzystwa Polskiej Kultury „Jasna Góra”
zaśpiewał i zatańczył dla publiczności, odwołując się
do wartości patriotycznych i religijnych.
Wszystkim tym, którzy choćby w najmniejszym
wymiarze przyczynili się do realizacji naszego wyjazdu do Polski, z całego serca dziękujemy!
Natalia Siniawska,
Prezes TPK „Jasna Góra” w Tyraspolu

Первым местом, куда мы
приехали, была Кальвария Пацлавская. Пацлав – это небольшая
деревушка недалеко от Пшемысля, ранее входившая в состав
Украины. Здесь находится старинный монастырь с одной из
знаменитейших икон Божьей
Матери. Каждый год сюда приходят молиться тысячи паломников. Мы посетили мессу
и прочувствовали ее атмосферу.
Зрелище это довольно захватывающее, особенно для людей,
знающих польский язык и пони-

В городе Забже мы встретились с друзьями, которые в прошлом году принимали у себя детей из нашего
общества «Ясна Гура». В благодарность наш творческий коллектив, действующий при польской общине,
выступил перед жителями Забже, пришедшими на воскресную службу.

мающих всю серьезность происходящего в стенах этого древнего храма.
Переночевав в уютном Доме
паломника, мы отправились
дальше – в самый известный
монастырь в Ченстохове. Известен он и далеко за пределами
Польши, о чем свидетельствуют
флаги, которые украшают аллею
перед монастырем. Флаги эти
привезли в дар монахам католики из разных стран, приезжавшие сюда, чтобы увидеть икону w
Ченстоховской Божьей Матери.
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Мне посчастливилось познакомиться с религиозной культурой Польши, с ее католическим
наследием, радующим глаз своими архитектурными шедеврами. В начале августа с группой
паломников из Тирасполя, исповедующих разные религии,
я объездил немалую часть
страны, знакомясь с костёлами
и монастырями, которые, по сути,
являются хранителями памяти
о событиях и людях, своими руками творивших польскую культуру. Мне, как атеисту, было не
менее интересно узнать Польшу
с этой стороны.
Поездку организовало приднестровское Общество польской культуры «Ясна Гура».
Нашей группе представилась
прекрасная возможность воочию
увидеть жизнь польской Церкви.
Маршрут паломничества вел
нас чуть ли не через половину
Польши: от Пшемысля до Забже.
А еще у нас была возможность
самостоятельно прогуляться по
улицам чудесных польских городов и пообщаться с поляками –
необычайно вежливыми и удивительно открытыми людьми.
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SZLAKIEM NARODOWYCH
SANKTUARIÓW RELIGIJNYCH

ПАЛОМНИЧЕСТВО НА ЯСНУ ГУРУ

PIELGRZYMKI NADSZEDŁ CZAS
w

POLSKA JEST PIĘKNA

Krzemionki Opatowskie:
kolejny polski skarb na Liście UNESCO

II мировой войны был фашистский концентрационный лагерь.
И теперь, спустя столько лет, все
члены нашей группы сопереживали узникам лагеря смерти.
Последним нашим пристанищем стала давняя столица Польши – Краков. Как печально было
осознавать, что пролетают те два
дня, которыми мы располагали,
чтобы увидеть все самое интересное в этом чудесном городе!
В конце паломничества мы
уже порядком утомились, но это

нас не огорчало. Домой мы отправились поездом. Вот такой
была наша замечательная встреча с Польшей.
Вся наша группа выражает
благодарность Обществу польской культуры «Ясна Гура» и ее
руководителю Наталье Синявской, а также почетному члену
организации Мареку Пантуле за
прекрасную организацию и возможность познакомиться со святыми местами Польши.
Василий Юшин, Тирасполь

Towarzystwo Polskiej Kultury „Jasna Góra” w Tyraspolu pragnie od serca podziękować księdzu Andrzejowi Mikule, Proboszczowi Parafii Św. Wojciecha w Zabrzu za zorganizowanie pobytu
rodzin polskich, dzieci, młodzieży i dorosłych w swojej Parafii.
Jesteśmy tym bardziej wdzięczni, gdyż za zebrane przez księdza Andrzeja i parafian fundusze mogliśmy kupić tkaniny na stroje
dla naszego zespołu tanecznego oraz tak bardzo potrzebny sprzęt
muzyczny dla zespołu wokalnego. Nasze zespoły miały okazję wystąpić w Kościele Św. Wojciecha w Zabrzu z programem polskich
pieśni patriotycznych, który przygotowywaliśmy przez cały rok,
a przeżycia koncertowe dostarczyły nam wiele gorących emocji...
Dzięki przekazanym funduszom Towarzystwo „Jasna Góra” wkroczyło na nową drogę swojego rozwoju, co ma istotne znaczenie
w poznawaniu i podtrzymywaniu kultury i tradycji polskiej.
Jeszcze raz bardzo dziękujemy całej Parafii Św. Wojciecha
w Zabrzu z nadzieją na dalszą współpracę!

Podziemna sieć
Kiedy w 1922 roku niedaleko
Ostrowca Świętokrzyskiego archeolog Jan Samsonowicz odkrył
pierwsze szyby kopalniane, w któ-

Krzemionki Opatowskie

Twardy kamień
Krzemień był dla ludzi neolitu
kamieniem bardzo przydatnym:
twardy, ale dający się łatwo łupać,
miał ostre krawędzie, dzięki czemu używany był do cięcia. Wytwarzano z niego siekiery, a z kamiennych wiórów – noże czy sierpy.
Przydatność takich przedmiotów
dla człowieka pradziejowego była
ogromna, nic więc dziwnego, że
zapotrzebowanie na krzemień
stale rosło, wpływając zarówno na
rozwój górnictwa, jak i metod obróbki kamienia. W Krzemionkach
Opatowskich narzędzia z krzemie-

fot. Dominika Zarzycka / Alamy Stock / PAP

nia były najpewniej produkowane
wręcz na masową skalę, a wykonywano je z wydobywanego tu
charakterystycznego krzemienia
pasiastego.
Kamienny biznes
Kopalni podobnych do tych
w Świętokrzyskiem było zapewne
w Europie sporo, jednak to właśnie
Krzemionki Opatowskie zachowały
się w wyjątkowo dobrym stanie. Archeolodzy odnaleźli tu cztery tysiące szybów, połączonych ze sobą
siecią podziemnych korytarzy; szyby znajdują się na głębokościach
od czterech do nawet dziewięciu
metrów. Badacze tego terenu podkreślają wyjątkowość tego miejsca:
Krzemionki w chwili odkrycia wyglądały, jakby prehistoryczni ludzie
opuścili je dosłownie przed chwilą.
Idealnie zachowała się kopalniana
architektura, w szybach znajdywano porzucone narzędzia, a na ścianach – malowidła.
Krzemionki Opatowskie objęto
ochroną już w chwili odkrycia. Od
razu został tu utworzony rezerwat
archeologiczny, a w kolejnym etapie – muzeum popularyzujące wiedzę o życiu w neolicie i udostępniające turystom ten wyjątkowy
zabytek; dziś poza zabytkowymi
szybami można tu zobaczyć m.in.
rekonstrukcję neolitycznej osady.
W 1994 roku Krzemionki Opatowskie zostały uznane za pomnik
historii Polski (to nadawany przez
prezydenta status, wyróżniający
najcenniejsze dla dziejów Polski
zabytki). Wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jest
ostatecznym potwierdzeniem walorów tego miejsca jako dokumentu rozwoju ludzkiej cywilizacji.
Autor: Anna Cymer
źródło: www.culture.pl
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Очень интересной была экскурсия в шахту «Королева Луиза» в Забже, славящуюся своими
подземными водными каналами.
К сожалению, мы не смогли их
увидеть, но зато узнали, как работали такие шахты сто лет назад
и как они работают сейчас.
Нам также представилась
возможность познакомиться с одной из мрачных страниц в истории польского народа – мы побывали в небольшом городке
Освенцим, в котором во время

Podczas 43. sesji Komitetu
Światowego Dziedzictwa, który
odbywał się na przełomie czerwca
i lipca 2019 roku w Baku, zdecydowano o rozwinięciu Listy Światowego Dziedzictwa o kolejne
cenne obiekty. Wśród nich znalazły się Krzemionki Opatowskie –
neolityczne kopalnie pasiastego
krzemienia, zachowane w północno-wschodniej części województwa świętokrzyskiego. To już
16.  obiekt z Polski, który uwzględniono w tym zestawieniu najcenniejszych zabytków ludzkości oraz
tworów natury na naszej planecie.

rych wydobywany był krzemień,
nie do końca zdawał sobie sprawę
z wartości swego znaleziska. Kolejne wykopaliska archeologiczne
przyniosły niezwykły efekt: pomiędzy wsiami Sudół i Magonie
w gminie Bodzentyn, na niewielkim
terenie odnaleziono ogromną sieć
kopalń pochodzących z epoki neolitu, a więc sprzed pięciu tysięcy
lat. Badacze twierdzą, że kopalnie
krzemienia w tej okolicy funkcjonowały pomiędzy IV a II tysiącleciem
przed naszą erą.
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W czasie wakacyjnych wypraw
warto odwiedzić rezerwat
archeologiczny we wsi Sudół
w województwie świętokrzyskim.
To wyjątkowe miejsce zostało
właśnie wpisane na Listę
Światowego Dziedzictwa
UNESCO.

НАДО

Надо идти к врачу.

TRZEBA

Trzeba iść do lekarza.
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MUSIEĆ:

muszę, musisz, musi;
musimy, musicie, muszą

кому надо

kto musi

Мне надо пойти к врачу.
Тебе надо выпить лекарство.
Ей надо сходить в аптеку.
Нам надо сделать анализы
крови.

Muszę pójść do lekarza.
Musisz wziąć lekarstwo.

не надо, нельзя

nie trzeba, nie można,
nie wolno

Ona musi iść do apteki.
Musimy zrobić badania krwi.

ZAGADKA

Польская народная мудрость
гласит: «Choroba przybywa na
koniu, a odchodzi piechotą».
Русская пословица соглашается: «Болезнь ходит пудами,
а выходит золотниками».
Но всё не так печально,
ведь «Każda choroba ma swoje lekarstwo», как утверждает
польская пословица. Это наблюдение подтверждает и молдавская пословица: «Dacă există o boală, trebuie să existe şi
un leac.  / Если существует болезнь, непременно существует
и лекарство». А русская констатирует: «Есть болезнь – есть
и лекарство».
Очень простое лекарство
прописывает польская пословица: «Głowa chłodno, brzuch
głodno, nogi ciepło, a będziesz
zdrów». Молдавская с ней полностью согласна: «Veți fi sănătos, cu сapull rece cu stomacul
înfometate picioarele călduțe. /
Вы будете здоровы с холодным
животом, с голодным желудком
и теплыми ногами». А русская
добавляет: «Держи голову
в холоде, брюхо в голоде,
а ноги в тепле – проживешь
сто лет на земле».

Mocno nim
wstrząsasz,
pod pachą
chowasz,
gdy coś ci boli

lub pęka głowa.
Co to jest?

SŁOWNIK / СЛОВАРЬ
mocno
wstrząsać
chować
pod pachą
gdy coś boli
pęka głowa

Przysłowia
Пословицы
Proverbe

сильно
встряхивать
прятать
под мышку
когда что-то болит
трещит голова

Польская пословица напоминает: «Lepsze zdrowie niż
pieniędzy». «Sănătatea e cel
mai de preț bun al omului.  /
Здоровье – лучшая ценность
у человека» – говорит молдавская пословица. «Здоровье
дороже богатства», – вторит
им русская мудрость.
Пословицы подготовили участники
Кружка юных журналистов «Полония»
из Глодян

SMACZNEGO!
Rubrykę prowadzi pasjonatka zdrowego jedzenia
i kuchni bałkańskiej NATALIA PITYN z Bielc.
Dzisiaj chcę podzielić się przepisami potraw
kuchni mołdawskiej, która swoje korzenie znajduje w tradycjach bałkańskich.
Oczywiście za najbardziej tradycyjne danie
Mołdawii jest uważana mamałyga.
Mamałyga to podstawa do różnych dodatków. Przepis na mamałygę jest dosyć prosty: na
dwie szklanki gotującej się posolonej wody dodajemy szklankę mąki kukurydzianej. Cały czas mieszamy kaszę na ogniu. Po kilku minutach zmniejszamy
ogień do najmniejszego, przykrywamy pokrywką
i zostawiamy kasze na 40 minut, aż wyparuje
woda. Konsystencja mamałygi musi być gęsta.
Ale najważniejsze są dodatki do mamałygi.
Przede wszystkim bryndza owcza. Stawiamy na
stole deskę, na której jest wyłożona pokrojona na
kawałki mamałyga, obok stawiamy talerz z bryndzą i rożne miseczki: ze śmietaną, ze smażonym
jajkiem, z białym twarogiem. I koniecznie mużdej,
czyli olej z wyciśniętym ząbkiem czosnku. Możemy
również usmażyć drobno posiekany boczek, który doskonale będzie pasował do mamałygi. Tradycyjnie mamałygę jemy rękoma, na przykład,
kawałek mamałygi zanurzamy w śmietanie, po
czym posypujemy owczą bryndzą i na koniec polewami olejem z czosnkiem.

·
Muzdej

Mużdej w kuchni mołdawskiej, bukowińskiej
czy rumuńskiej pojawia się jako marynata do mięs –
to czosnek roztarty lub drobniutko posiekany
z solą z dodatkiem oleju.
l 2-3 ząbki czosnku l 2 łyżki dobrego oleju
l 1 łyżka wody l sól
PRZYGOTOWANIE:
1. Czosnek rozcieramy z solą.
2. Dodajemy olej i wodę.
3. Dokładnie mieszamy.

NIE MA KRYZYSU LUDZKICH SERC!
DZIĘKUJEMY BARDZO
ZA ODZEW!

Na początku roku szkolnego Koło Młodych Dziennikarzy w Głodianach dostało
w prezencie nie jeden, a dwa komputery!
Pan Aleksander Statkiewicz jr. z Kiszyniowa ofiarował nam kolejny sprzęt razem
z oprogramowaniem (pierwszy komputer
stacjonarny od Pana Aleksandra dostaliśmy jeszcze w ubiegłym roku), a pod koniec sierpnia Pan Sergej Klipa z Bielc również przekazał nam komputer, który będzie
odsługiwał programy graficzne. Obecnie
uczestnicy Koła mają możliwość poruszać
się po Internecie, odszukując niezbędne
informacje do artykułów i mogą zapoznać
się z pakietem programów Adobe. Serdecznie dziękujemy!
Ałła Klimowicz,
Kierownik Koła Młodych Dziennikarzy
w Głodianach

JESIEŃ ZAGLĄDA PRZEZ OKNA :)
DZIĘKUJEMY!
W imieniu Towarzystwa Polskiej Kultury „Jasna Góra” i Administracji wsi Słoboda-Raszków pragniemy serdecznie podziękować Fundacji „Pomoc Polakom na
Wschodzie” za kolejne wsparcie szkoły
w Slobodzie-Raszków – przed rozpoczęciem szkolnych zajęć w szkole zostały wymienione okna na korytarzach, w klasach
i gabinecie lekarskim oraz drzwi w budynku
administracji.
Projekt współfinansowany w ramach
sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Zarząd TPK „Jasna Góra”,
Administracja szkoły w Słobodzie-Raszków
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PORÓWNAJ / СРАВНИ

KLUB MĄDREJ SÓWKI
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NEWSY DLA POLONII

PRZED NAMI V EDYCJA POLONIJNEGO
DNIA DWUJĘZYCZNOŚCI!

W

tym roku Polonijny Dzień Dwujęzyczności odbędzie się
już po raz piąty. Przyłącz się do nas i wesprzyj działania
promujące język polski i polskość poza granicami Polski.
Dołącz do światowej wspólnoty ludzi, którzy są dwujęzyczni
i dlatego fantastyczni!

Tych, którzy jeszcze nie mieli okazji poznać tego święta informujemy, że Polonijny Dzień Dwujęzyczności – ogólnoświatowe święto polonijne ustanowione przez nowojorską fundację
i portal informacyjno-edukacyjny Dobra Polska Szkoła i obchodzone dorocznie w październiku i stawiające sobie za cel celebrację polskiego języka i dwujęzyczności polonijnych rodzin za
granicą, a także promocję wizerunku i dobrego imienia Polski,
polskiego dziedzictwa oraz współczesnych interesów Polski na
arenie międzynarodowej.
Szczególnie zapraszamy do zapoznania się z propozycjami
nowych grafik na ten rok i korzystania z pomysłów, jak można
zorganizować ten dzień w swojej polonijnej szkole lub środowisku. Począwszy od września, systematycznie publikujemy tam
nowe materiały, z których z pewnością każdy wybierze coś dla
siebie! Będą nowe quizy, zabawy językowe, scenariusze zabaw
i przedstawień, i wiele innych.
W ubiegłym roku przy okazji obchodów Polonijnego Dnia
Dwujęzyczności rozpoczęliśmy kampanię szukania i promowania Młodych Ambasadorów Dwujęzyczności spośród polonijnej
społeczności uczniów, którzy chcą sięgnąć po więcej i przejawiają własną inicjatywę w działaniach na rzecz nauki i używania
języka polskiego. Z dumą i wielką radością mieliśmy okazję zaprezentować całemu światu już kilkanaścioro pierwszych Młodych Ambasadorów, których postawy i osiągnięcia inspirują nas
wszystkich. Akcję kontynuujemy w tym roku.
Piąta, okrągła rocznica to także wspaniała okazja, by uczcić
ją czymś wyjątkowym. Co zaś jest takie wyjątkowe i niezastąpione w naszym polonijnym życiu, pełniąc funkcję jednocześnie
i fundamentu, i budulca i integratora w naszych rodzinach, szkołach oraz społecznościach? To oczywiście nasze polskie KORZENIE. Z nich wyrasta wszystko: nasz rodzinny język, kultura,
tradycje, historia, światopogląd. Korzenie nadają kształt naszemu życiu. Korzenie oferują dodatkową identyfikację z konkretnym miejscem i przestrzenią kulturową naszym dwujęzycznym
dzieciom. Korzenie mówią nam kim jesteśmy i choć nie powiedzą naszym dzieciom kim na pewno będą one, dają im niezaprzeczalną szansę, by mogły być kimś więcej.
Jak zwykle zapraszamy wszystkich do współpracy przy dalszym rozwijaniu koncepcji Polonijnego Dnia Dwujęzyczności.
Więcej informacji, a także bogate archiwum wydarzeń z lat
ubiegłych, w tym filmy, zdjęcia, artykuły i reportaże, znajdą Państwo na stronach święta
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