WYDARZENIA

W finale konkursu „Kresy 2019” wzięło udział 28 uczestników z 10 krajów. To najlepsi
recytatorzy z najstarszej grupy, którzy wygrali eliminacje w swoich krajach. Na Białostockich
Spotkaniach Mołdawię reprezentowały Ksenia Frumosu z Bielc i Nadeżda Gordik z Sorok.
Przez kilka dni kresowiacy zwiedzali Białystok, przygotowywali się do finałowego
spektaklu, ćwiczyli emisję głosu, poznawali kulturę żywego słowa. Laureatów ogłoszono
podczas koncertu galowego w Białostockim Teatrze Lalek. Ksenia Frumosu i Nadeżda
Gordik otrzymały wyróżnienie I stopnia.
Fot.: W. Kubień, W. Tokarski

XXVIII Konkurs Recytatorski dla Polaków z Zagranicy
im. Adama Mickiewicza KRESY

Finałowe spotkania
laureatów konkursu KRESY 2019

O przebiegu eliminacji mołdawskich Konkursu Recytatorskiego dla Polaków z Zagranicy
im. Adama Mickiewicza „Kresy” czytaj na s. 4
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Od 28 lat w kilkunastu krajach na wschodzie budzi się
duch poezji polskiej. Co roku w Białorusi, Bułgarii, Czechach, Estonii, Gruzji, Kazachstanie, Kirgistanie, Mołdawii,
Rosji, Rumunii, na Litwie, Łotwie i Ukrainie zaczyna się polskie pospolite ruszenie. Kilkuletnie maluchy i ich rodzice,
dzieci, starsza młodzież i dorośli zaczynają prowadzić poszukiwania. Przeglądają opasłe książki, małe tomiki poetyckie, gazety i… smakują się w słowie. Co roku blisko
4 tysiące takich koneserów języka poszukuje najlepszego
dla siebie wiersza, tylko po to, aby podzielić się swoją interpretacją utworu z innymi. I pokazać, że się mówi po
polsku. Przez 28  lat uzbierało się poza Polską prawie 70 tysięcy takich miłośników języka polskiego. W tegorocznej
edycji konkursu wzięło udział 3,5 tysięcy uczestników.

[

Konkurs Recytatorski dla Polaków z Zagranicy „Kresy” realizowany jest przez Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” już od roku 1991. Odbywają się
kilkupoziomowe eliminacje, ostatni etap o charakterze
centralnym wyłania najlepszych recytatorów w poszczególnych krajach. Konkurs wspierają organizacje polonijne
i placówki dyplomatyczne RP. Zwycięzcy najstarszej kategorii przyjeżdżają do Białegostoku. To marzenie startującej młodzieży. Laureatami „Kresów” są znani dziś aktorzy
– np. Joanna Moro z Wilna odtwarzająca rolę Anny German czy Maciej Cymorek z Czeskiego Cieszyna grający
w „Dywizjonie 303” pilota Józefa Frantiska.

[

Wielki finał „Kresów” odbywa się na początku grudnia w Białymstoku. W tym roku kresowiacy przyjechali do
stolicy Podlasia po raz 28. Dla recytatorów i instruktorów
z pomocą wykładowców białostockiej Akademii Teatralnej przygotowano szereg zajęć warsztatowych. Kresowiacy uczestniczyli też w Wieczorze Gospodarzy. To coroczne spotkanie z białostoczanami oraz literatura polską.
W tym roku motywem wiodącym była twórczość Juliusza
Słowackiego. Podczas Nocy w Akademii Teatralnej kresowiacy spotkali się ze studentami Akademii, uczestnicząc
w specjalnie dedykowanym dla nich pokazie etiud i spektakli. Istotnym punktem pobytu w Białymstoku była wigilia kresowa – goście i gospodarzy wspólnie podzielili się
opłatkiem i zaśpiewali kolędy. Czwartek upłynął pod znakiem konkursu. 28 recytatorów z 10 krajów zaprezentowało swoje interpretacje polskiej poezji w gościnnym Teatrze
Szkolnym Akademii Teatralnej. Jurorzy wybrali laureatów,
a następnie wszyscy uczestnicy „Kresów” zaprezentowali
się na Koncercie Galowym w Białostockim Teatrze Lalek.
źródło: wspolnota-polska.bialystok.pl

[
[
[

[
[
[

[
[
[
[
[
[

Wydarzenia: Finałowe spotkania
laureatów konkursu KRESY 2019
Wiadomości: KRESY 2019 –
eliminacje mołdawskie
Fotorelacja: Odwiedziny
Świętego Mikołaja
Kronika spotkań opłatkowych
Wiadomości: Polsko-mołdawskie
Forum Historyczne
Z kart historii:
– Powstanie styczniowe
– Polacy w Besarabii wobec
powstania styczniowego
Wiadomości
Nie ma kryzysu ludzkich serc!
Polska jest piękna:
Ferie zimowe w Pieninach
Fotorelacja: Dzień
Babci i Dziadka
Klub Mądrej Sówki
Poznając kulturę i smaki
wschodnie
Smacznego! Światowy Dzień
Bigosu
Uczymy się polskiego
Chwila poezji
Reklama i ogłoszenia

2
4
6
8
17

18
19
24
27
28
30
34
35
36
37
37
38

Zdjęcie na okładce:
Tatiana Kuzmenko
„Szkoła w Słobodzie-Raszków”

Projekt finansowany ze środków
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dotyczącego pomocy Polonii
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Białystok

WIADOMOŚCI

WIADOMOŚCI

W kręgu poezji polskiej
M

łodzi recytatorzy z Bielc, Kiszyniowa, Komratu, Sorok, Styrczy i Tyraspolu wzięli udział w XXVIII Konkursie
Recytatorskim im. Adama Mickiewicza „Kresy”. Na eliminacjach ogólnomołdawskich miłośnicy
polskiej poezji spotkali się 16 listopada 2019 r. w Domu Polskim w Bielcach.

W każdej z pozostałych kategorii jury wybrało
trójkę laureatów oraz przyznało wyróżnienia. Przyznano również wyróżnienia od redakcji „Jutrzenki”
i wręczono nagrody w postaci książek – dubletów
ufundowanych przez Bibliotekę Narodową w Warszawie.
Największa rywalizacja jest zawsze w grupie
najstarszych recytatorów. W tym roku zmagali się ze
sobą również uczniowie, którzy już zdobyli prestiżowe miejsca w poprzednich edycjach konkursu, ale,
jak mówili, czuli niedosyt. Każdy uczestnik zaprezentował po dwa utwory poetyckie.
Pierwsze miejsce w najstarszej kategorii zajęła
Ksenia Frumosu (laureatka I miejsca ogólnomołdawskich eliminacji konkursu „Kresy 2018”), która recytowała „Do M*” Adama Mickiewicza i „Walc” Czesława
Miłosza:
Już lustra dźwięk walca powoli obraca
I świecznik kołując odpływa w głąb sal.
I patrz: sto świeczników we mgłach się zatacza,
Sto luster odbija snujący się bal.
I pyły różowe jak płatki jabłoni,
I skry, słoneczniki chwiejących się trąb
Rozpięte szeroko jak krzyże w agonii
Szkło ramion, czerń ramion, biel ramion i rąk.
I krążą w zmrużone swe oczy wpatrzeni,
I jedwab szeleści o nagość, ach cyt…
I pióra, i perły w huczącej przestrzeni,
I szepty, wołanie i zawrót, i rytm...

Hej, radością oczy błysną
I wieniec czoła okrasi.
I wszyscy się mile ścisną:
To wszyscy bracia! To nasi!
Pochlebstwo, chytrość i zbytek
Niech każdy przed progiem miota,
Bo tu wieczny ma przybytek
Ojczyzna, nauka, cnota.
Braterstwa ogniwem spięci,
Zdejmijmy z serca zasłonę,
Otwórzmy czucia i chęci.
Święte, co tu objawione!
Trzecie miejsce zajął Jan Pogrebnoj (laureat
III miejsca ogólnomołdawskich eliminacji konkursu „Kresy 2018”) za recytację wierszy: „Pieśń XXV”
Jana Kochanowskiego i „Ty przychodzisz jak noc
majowa” Bolesława Leśmiana.
Ty przychodzisz jak noc majowa...
Ty przychodzisz jak noc majowa...
Biała noc, noc uśpiona w jaśminie...
I jaśminem pachną twe słowa...
I księżycem sen srebrny płynie...
Kocham cię...
Nie obiecuję ci wiele...
Bo tyle co prawie nic...
Najwyżej wiosenną zieleń...
I pogodne dni...
Najwyżej uśmiech na twarzy...
I dłoń w potrzebie...
Nie obiecuję ci wiele...
Bo tylko po prostu siebie...
Uczniowie ukazali świat piękny, romantyczny,
niezwykły. Udział w recytatorskich zawodach był
emocjonalnym przeżyciem dla wszystkich występujących.

LAUREACI KONKURSU
KRESY 2019
III grupa wiekowa / od 13 do 15 lat /
I grupa wiekowa / do 7 lat /
Wiktoria Topal (Komrat)
II grupa wiekowa / od 8 do 12 lat /
1. Ariana Tofan (Bielce)
2. Julia Ośmiałowska (Kiszyniów)
3. Regina Kusznir (Styrcza)
Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza
„KRESY 2019” jest imprezą otwartą dla wszystkich
Polaków mieszkających poza granicami Polski.
Organizatorem konkursu jest Podlaski Oddział
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku,
współorganizatorami: Akademia Teatralna, Wydział
Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, Białostocki Teatr
Lalek, Muzeum Podlaskie w Białymstoku. Konkurs
odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta
Miasta Białegostoku.
W Republice Mołdawii konkurs „KRESY” organizowany jest przy współudziale Domu Polskiego
w Bielcach.

1.
2.
3.

Tatiana Górska (Styrcza)
Aleksandra Michalewska (Bielce)
Tatiana Strojenny (Styrcza)

IV grupa wiekowa / od 16 lat /
1. Ksenia Frumosu (Bielce)
2. Nadieżda Gordik (Soroki)
3. Jan Pogrebnoj (Tyraspol)
UWAGA! W roku 2020 dzień eliminacji poprzedzony będzie dniami warsztatów. Te praktyczne
ćwiczenia dotyczące poprawnej artykulacji głosek
w różnych sytuacjach językowych, wykorzystania
przestrzeni scenicznej i ruchu scenicznego w prezentacji recytatorskiej, będą prowadzone przez polskich
fachowców z dziedziny recytacji, kultury mowy, literatuy, reżyserii. Dodatkowych informacji udziela organizator konkursu w Mołdawii – Dom Polski w Bielcach:
Dyrektor Wiktoria Koczurowska
str. Păcii 31, Bătți, Moldova
tel/fax: +373 231 22413,
e-mail: dom.polski.moldawia@gmail.com

Relacje przygotowali członkowie Koła Młodych Dziennikarzy w Kiszyniowie pod kierownictwem Swietłany Laptiacru
Fot. z archiwum Stowarzyszenia „Dom Polski” w Bielcach
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W tym roku po raz pierwszy wprowadzono kategorię dla najmłodszych – dzieci do lat siedmiu.
W tej kategorii konkurencji nie było, ponieważ wystąpiła tylko jedna uczestniczka Wiktoria Topal z Komratu, która z największym przejęciem recytowała polską poezję.

Drugie miejsce zdobyła Nadieżda Gordik (laureatka II miejsca ogólnomołdawskich eliminacji konkursu „Kresy 2017”) za prezentację wierszy Adama Mickiewicza „Rozmowa” i „Hej, radością oczy błyszczą”:
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Uczestników finału, a było ich 24, przywitała Prezes Stowarzyszenia „Dom Polski” w Bielcach Janina
Kozaku. W jury zasiadali lektorzy języka polskiego na
uczelniach wyższych w Mołdawii: Stanisław Zelek,
dr Kinga Piątkowska i Joanna Skiba, księża Krzysztof Płonka i Grzegorz Czubak oraz przedsiębiorca
z Polski Janusz Mendoń.

T

e polskie wiersze wypowiadane zwłaszcza przez Polaków ze Wschodu brzmią zupełnie
inaczej, miękko. Nawet nie zawsze cały wiersz, czasami pojedyncze słowa lub zgłoski,
ale to powoduje ogromne wzruszenie. Okazuje się, że Polacy za granicą ciągle pamiętają
o Ojczyźnie, polskiej poezji i literaturze.
Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej
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POLSKO-MOŁDAWSKA KONFERENCJA
ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW
W ramach projektu „Paka dla Rodaka” wolontariusze Fundacji Rozwoju Mikrospołeczności Per Aspera ad Astra przyjechali przed
świętami Bożego Narodzenia z darami do
Polaków na Wschodzie. Młodzież z Domu
Polskiego w Bielcach zorganizowała konferencję prasową z udziałem dwóch Mikołajów
– z Mołdawii i z Polski.
Ogromną radość dzieciom z Domu Polskiego w Bielcach sprawiły także prezenty,
które dostarczyła Ambasada RP w Mołdawii.
SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM W CENTRUM KULTURY POLSKIEJ „JASNA GÓRA” W TYRASPOLU
Do Centrum Kultury Polskiej „Jasna Góra” w Tyraspolu 8 grudnia 2019 r. zawitał św. Mikołaj, obdarowując dzieci prezentami. Atmosfera była tak miła i rodzinna, że św. Mikołaj został na dłużej, bawiąc się
i śpiewając z dziećmi do pierwszej gwiazdy na niebie. Paczki ufundowała Ambasada RP w Kiszyniowie.

MIKOŁAJKI W RASZKOWIE I SŁOBODZIE-RASZKÓW
Prezenty od Św. Mikołaja dostarczyły wiele radości
przedszkolakom i uczniom z wiejskich szkół w Naddniestrzu.
Organizator: Towarzystwo Kultury Polskiej „Jasna
Góra”. Paczki ufundowała Ambasada RP w Kiszyniowie.
Fot.: Tatiana Kuzmenko
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ODWIEDZINY
ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

FOTORELACJA
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FOTORELACJA

KRONIKA SPOTKAŃ OPŁATKOWYCH

KRONIKA SPOTKAŃ OPŁATKOWYCH

JUBILEUSZOWE
WIGILIJNE SPOTKANIE
Z POLONIĄ
O

Prezes Związku Polaków w Sorokach
Rodika Mlińska przekazuje ziemie z miasta Soroki

pełnym wspomnień, wzruszeń i głębokich przeżyć
duchowych. Natomiast dla Polaków mieszkających
poza granicami kraju była okazją do wspomnień
i sentymentalnej podróży oraz do przypomnienia obrzędów i symboliki związanej z Wigilią – dzielenie się
opłatkiem, obdarowywanie prezentami, wspólnym
śpiewaniem kolęd.
W Polsce wieczerza wigilijna rozpoczyna się wraz
z pierwszą gwiazdką na niebie. Jest to symboliczne
nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej zwiastującej
narodziny Jezusa, którą według Biblii na wschodniej
stronie nieba ujrzeli Trzej Królowie.
Były powitania, przemówienia i wspólne śpiewanie kolęd. Były wspomnienia i łzy wzruszenia, życzenia i podziękowania za spotkania, pamięć i troskę, za
przybliżenie kraju przodków, za przypomnienie tradycji i rodzinną atmosferę. Bo przecież Wigilia Bożego
Narodzenia to najpiękniejsze i najbardziej rodzinne święto w Polskiej tradycji obfitujące w zwyczaje
i symbole o ogromnej mocy.
Aby tradycji stało się zadość na pięknie zastawionych stołach goście znaleźli siano, grosik na szczęście oraz łuskę karpia. Wszyscy otrzymali ozdobne
świece z prawdziwego, pachnącego wosku. Był też
Mikołaj i prezenty. Miłym urozmaiceniem wieczoru
były kolędy wykonane przez chór „Ojczyzna” oraz
gościnny występ zespołu „Królewczanie”.
W tegorocznej wigilii wzięło udział blisko150  osób.
Do Węgorzewa przyjechali rodacy z Litwy, Łotwy,
Białorusi, Rosji (Obwód Kaliningradzki), a także
z Niemiec i Mołdawii.
Z okazji jubileuszu XX-lecia spotkań wigilijnych
w Węgorzewie program pobytu rodaków został znacząco wzbogacony, a pobyt przedłużony. W piątek
6 grudnia odbyła się pierwsza część warsztatów

„Rola i działanie organizacji pozarządowych w Polsce i poza granicami kraju” oraz „Tradycje wigilijne
do końca XVIII wieku i tradycje kultywowane obecnie”. Wieczorem odbyło się spotkanie Mikołajkowe
organizowane przez władze miasta na Placu Wolności. W sobotę 7 grudnia zwiedzanie „Konsulatu
Św. Mikołaja” w Kętrzynie, dalsza część warsztatów, Msza św. w Świętej Lipce i przekazanie ziemi
z kresów, koncert organowy, zwiedzanie Muzeum
w Świętej Lipce, a wieczorem spotkanie przy wigilijnym stole. W niedzielę „Poranne Polaków rozmowy”
czyli wymiana doświadczeń, rozmowy o problemach
i sukcesach, wymiana adresów i czułe pożegnania.

Do Węgorzewa przyjechała prawie setka
Polaków mieszkających poza granicami kraju.
Delegacja Polaków z Mołdawii, w której skład
weszli działacze z Kiszyniowa, Sorok i Bielc, wzięła udział w wigilijnym spotkaniu zorganizowanym
w dniu 9 grudnia 2019 roku przez Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska” Koło w Węgorzewie.
Oksana Bondarczuk, przewodnicząca delegacji z Mołdawii, wręczyła Wiesławowi Pietrzakowi,
prezesowi Koła w Węgorzewie, w darze od Polonii mołdawskiej książkę „Wspomnienia rodzinne”,
wydaną w 2018 roku. W imieniu Stowarzyszenia
„Polska Wiosna w Mołdawii”, Związku Polaków
w Sorokach oraz Redakcji „Jutrzenki” podziękowała
organizatorom spotkań wigilijnych w Węgorzewie
za przybliżenie kraju przodków, za przypomnienie
tradycji, za możliwość spędzenia tych świątecznych
dni w rodzinnej atmosferze.

Zwiedzanie fabryki
ozdób choinkowych

Wigilijne spotkanie z Polonią było realizowane
w  ramach projektu "W kręgu polskich tradycji – wigilijne spotkanie z działaczami polskimi i polonijnymi
z  krajów ościennych".
Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą oraz w ramach konkursu
ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
ze środków Samorządu Województwa Warmińsko
Mazurskiego, Samorządu Powiatu Węgorzewskiego
i  Samorządu Gminy Węgorzewo.
źródło: Polonijna Agencja Informacyjna
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Przedstawiciele Polonii mołdawskiej
w Konsulacie Św. Mikołaja w Kętrzynie

9

W sercach Polaków Wigilia świąt Bożego Narodzenia zajmuje szczególne miejsce.
W tym roku dla wielu mieszkańców Węgorzewa sobota 7 grudnia była tym dniem wyjątkowym,
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d 20 lat Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska”
Koło w Węgorzewie zaprasza
Polaków mieszkających
poza granicami kraju
do wspólnego
świętowania Wigilii.

KRONIKA SPOTKAŃ OPŁATKOWYCH

Ta kolęda od opłatka się zaczyna,
bo opłatkiem zawsze dzieli się rodzina.
Od opłatka i od życzeń mamy,
od tych słów nad opłatkiem wyszeptanych.
(...)

KRONIKA SPOTKAŃ OPŁATKOWYCH

I zaśpiewaj, zakolęduj nam, kolędo,
że najbliżsi zawsze przy nas będą,
że nikogo nie zabraknie przy tym stole
przy kolędzie najpiękniejszej z naszych kolęd.

ZWIĄZEK POLAKÓW w SOROKACH

Wanda Chotomska

rałkami śpiewanymi i tańczonymi.
W przedstawieniu udział wzięli
zarówno uczniowie polskiej klasy,
jak i tancerze z zespołu „Polacy
Budżaka”. Nie mogło zabraknąć
Świętego Mikołaja, który przyjechał
z workiem świątecznych prezentów.
Gościem honorowym spotkania była mer Wiśniówki Pani Olga
Pach. Pani Prezes Stowarzysze-

nia Ludmiła Wolewicz podziękowała wszystkim za udział i tym,
którzy przyczynili się do organizacji imprezy, życzyła zdrowych
i spokojnych świąt.
Bardzo miło i w świątecznej atmosferze upłynął czas spędzony
wśród przyjaciół.
Anna Cerazy
nauczyciel skierowany przez ORPEG
do pracy w Mołdawii

Ś

Д

– Za kilka dni zasiądziemy do
naszych rodzinnych stołów, a na
dzisiaj zaprosiliśmy wszystkich
do naszej świetlicy, aby jak jedna
rodzina podzielić się opłatkiem
i wspólnie przeżywać ten wyjątkowy czas – mówiła na wstępie
spotkania Rodika Młyńska, prezes
Związku Polaków w Sorokach.
Następnie wszyscy składali sobie serdeczne życzenia,
przełamując się opłatkiem, który
życzliwie przekazali do Mołdawii
członkowieStowarzyszenia„Wspólnota Polska” Koło w Węgorzewie.
A dzieci bardzo cieszyły się
z otrzymanych prezentów, ufundowanych przez Ambasadę RP
w Kiszyniowie.
Fot.: Ludmiła Marjinean

– Еще несколько дней –
и все соберутся за семейными столами; а сегодня мы пригласили членов нашей общины
в светлицу, чтобы поделиться
облаткой и вместе пережить это
особенное время, – так начала
праздничную встречу председатель Союза поляков в г. Сороки
Родика Млиньская.
Затем все присутствующие
тепло поздравили друг друга,
переломив облатки, которые
передали в Молдавию члены
общества «Wspólnota Polska»
в Венгожево. А дети были очень
довольны подарками, полученными от посольства Польши
в Кишиневе.
Фото: Людмила Маржинян

więta Bożego Narodzenia
kojarzą się dzieciom ze św.
Mikołajem oraz kolorowymi
paczkami pod choinką. Najlepszym prezentem dla dorosłych na Wigilię jest jednak
obecność wszystkich członków rodziny oraz podzielenie
się opłatkiem. Ta tradycja ma
na celu wzmocnienie więzi
między bliskimi sobie ludźmi.

ля детей Рождественские
праздники – это святой Николай и красочно упакованные подарки под елкой. А для
взрослых лучший подарок в канун Рождества – присутствие
всех членов семьи и совместное преломление облатки. Эта
польская традиция служит
укреплению отношений между
близкими людьми.

radycja opłatkowa wywodzi się z czasów początku
chrześcijaństwa, kiedy wierni przynosili na nabożeństwa
swój własny chleb, który po
poświęceniu zanosili do domów, aby podzielić się nim
z bliskimi. Znana była także
tradycja wysyłania kawałków
chleba bliskim, którzy nie mogli być obecni tego wyjątkowego dnia. Miało to zapewnić
im pomyślność oraz pomóc
zażegnać ewentualne spory. Dodatkowo, zwyczaj ten
nawiązywał do najpopularniejszej modlitwy chrześcijan
„Ojcze nasz”, w której proszą
„chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”.
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nia 18 grudnia 2019 r. w Komracie odbyły się Jasełka zorganizowane przez Stowarzyszenie Polaków Gagauzji.
Program uroczystości był bardzo bogaty. Impreza rozpoczęła
się powitaniem wigilijnym i przepięknym tańcem ze świecami, do
kolędy „Cicha noc”. Opowieści
o tradycjach bożonarodzeniowych
przeplatały się z kolędami i pasto-

T

11

10

Jutrzenka 1-2/2020

STOWARZYSZENIE POLAKÓW GAGAUZJI
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STOWARZYSZENIE „POLSKA WIOSNA
W MOŁDAWII”

DZISIAJ W BETLEJEM
Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem
wesoła nowina,
że Panna czysta, że Panna czysta
porodziła Syna.
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
Anieli grają, króle witają,
pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają.

Z

e Świętami Bożego Narodzenia wiąże się wiele pięknych
tradycji i zwyczajów. Jednym
z nich jest odgrywanie inscenizacji o Bożym Narodzeniu zwanej jasełkami. Ich nazwa wywodzi się od staropolskiego słowa
jasło, oznaczającego żłób.

Przedstawienia o tematyce
związanej z Bożym Narodzeniem
z udziałem ludzi i zwierząt zainicjował święty Franciszek z Asyżu,
organizując po raz pierwszy takie
przedstawienie w 1223 r. w Greccio we Włoszech.
Spotkanie wigilijne w Kiszyniowie, które odbyło się 25 grudnia 2019 r., rozpoczęła Prezes
Stowarzyszenia „Polska Wiosna
w Mołdawii” Oksana Bondarczuk:
– Bardzo się cieszę, że już po
raz kolejny spotykamy się w tym
gronie na naszym tradycyjnym
wieczorze opłatkowym. Dziękuję,
że postanowiliście przełamać się
z nami opłatkiem, spotkać, porozmawiać, zaśpiewać kolędy.
Zaproszonych gości wprowadziła w świąteczną atmosferę młodzież, która przygotowała przedstawienie jasełkowe „Do Betlejem
pełni radości”, przypominając
w ten sposób wydarzenia sprzed
ponad dwóch tysięcy lat, kiedy
to w Betlejem narodziło się Boże
Dzieciątko.

Pojawiły się przy żłobku tradycyjne postaci: Maryja i Józef, pasterze, anioły, trzej królowie przybywający złożyć pokłon narodzonemu
Jezusowi. W rolę Marii wcieliła się
Marta Ginky, a w rolę Józefa – Kiryłł
Statkiewicz, poszczególne postacie
zagrali: Narrator – Daniła Nazarow,
Pasterze – Ilia Damaskan, Roman
Czernatyński, Władimir Perepelița,
Królowie – Piotr Ganża, Aleksander
Perciun, Filip Korcyzński, Aniołki –
Marita Rogowa i Anastazja Biriukowa.
Spotkanie było bogate artystycznie, ale również edukacyjnie,
zachęcające do kultywowania polskich tradycji.
Po zakończeniu przedstawienia Polonusi wysłuchali życzeń
świątecznych, które skierował do
nich Ambasador RP w Republice
Mołdawii Bartłomiej Zdaniuk.
Był to czas na opłatek i wspólne śpiewanie kolęd, do którego
włączyli się przedstawiciele Ambasady i Konsulatu oraz goście
z Rumunii i Polski.

I Trzej Królowie, i Trzej Królowie
od wschodu przybyli
I dary Panu, i dary Panu
kosztowne złożyli.
Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my
przywitać Jezusa
Króla na królmi, Króla nad królmi
uwielbić Chrystusa.
Bądźże pochwalon, bądźże pochwalon
dziś, nasz wieczny Panie
Któyś złożony, któryś złożony
na zielonym sianie.
Bądź pozdrowiony, bądź pozdrowiony
Boże nieskończony
Wsławimy Ciebie, wsławimy Ciebie,
Boże niezmierzony.
Relacje ze spotkania przygotowali
członkowie Koła Młodych Dziennikarzy
w Kiszyniowie:
Marita Rogowa i Kiryłł Statkiewicz
Fot. Mirosław Horyn
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Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce
Panna syna rodzi
Przecież On wkrótce, przecież On wkrótce
ludzi oswobodzi.
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Maryja Panna, Maryja Panna
Dzieciątko piastuje,
i Józef stary, i Józef stary
Ono pielęgnuje.
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наступлением рождественского
периода
приходит и веселая пора
колядования. Слово «коляда» произошло от латинского calendae, что означает
первый день месяца. Раньше словом «коляда» славяне называли Рождество, но
со временем значение слова изменилось и колядками
стали называть обрядовые
песни, с которыми обходили дома в канун Рождества.
В каждой рождественской
колядке прославляется важное событие для христиан всего мира – рождение
Спасителя, Иисуса Христа.

В Слободе Рашково Рождество всегда проходит с большой торжественностью. Мы стараемся сохранять и обряд колядования. Переходя от
дома к дому, взрослые и дети через коляду желают хозяевам гармонии, благополучия, согласия
и добра. Колядуют на разных языках – польском,
русском, украинском – у всех жителей села, независимо от вероисповедания.

А в День Святого Семейства члены польского общества «Малая родина» собрались вместе,
чтобы поделиться облатками и искренними пожеланиями счастья, удачи и здоровья. И, конечно
же, не обошлось без пения колядок. Это был день
волшебства, доброты, примирения…
Антонина Петраш,
учительница польского языка, Слобода Рашково

w

PRZEDSZKOLE nr 89 w KISZYNIOWIE
Kolędy i świąteczne piosenki zabrzmiały w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Mołdawii.
Dzieci z przedszkola nr 89 w Kiszyniowie z polskim językiem nauczania już tradycyjnie przyszły tu, aby złożyć
świąteczne życzenia wszystkim pracownikom placówki. Nie zabrakło też prezentów pod choinką.
Maluchy, ich rodzice i opiekunowie
razem z Ambasadorem RP
Bartłomiejem Zdaniukiem
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W Słobodzie-Raszków Boże Narodzenie
zawsze obchodzone jest bardzo uroczyście.
Staramy się zachować również zwyczaj kolędowania. Idąc od domu do domu dorośli
i dzieci poprzez kolędę składają gospodarzom życzenia harmonii, szczęścia, zgody
i dobra. Śpiewają kolędy w różnych językach –
po polsku, rosyjsku, ukraińsku – odwiedzają
wszystkich mieszkańców wsi, niezależnie od
wyznania.
A w święto Świętej Rodziny członkowie
stowarzyszenia „Mała Ojczyzna” zgromadzili
się, żeby podzielić się opłatkiem i złożyć sobie szczere życzenia szczęścia, pomyślności
i zdrowia. I naturalnie nie obeszło się bez
śpiewania kolęd. Był to dzień wyjątkowo nastrojowy, pełen dobroci, życzliwości...
Antonina Pietrasz,
nauczycielka języka polskiego,
Słoboda-Raszków
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STOWARZYSZENIE „MAŁA OJCZYZNA”
w SŁOBODZIE-RASZKÓW
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połowie grudnia 2019 roku
w Domu Polskim w Bielcach odbyło się doroczne zebranie prezesów organizacji
polonijnych, działających na
terenie Republiki Mołdawii.
Oprócz przedstawicieli środowisk polonijnych w spotkaniu
uczestniczyli: Ambasador RP Bartłomiej Zdaniuk wraz z Małżonką,
Kierownik Wydziału Konsularnego
Tomasz Twardy i II Sekretarz Ambasady Marzena Borzewska.
Na spotkanie przybyli prezesi
i ich zastępcy reprezentujący
14  organizacji społecznych, aby
złożyć sprawozdanie z działalności w ciągu mijającego roku i omówić plany na przyszłą działalność.
Reprezentowane były organizacje: Stowarzyszenie „Dom Polski” w Bielcach i jego Filia w Styrczy, Stowarzyszenie „Styrczańskie
Dzwoneczki” (Styrcza-Głodiany),
Stowarzyszenie „Spotkania Małżeńskie” (Bielce), Stowarzyszenie
Polaków Gagauzji (Komrat), Towarzystwo Polaków wsi Tyrnowa,
Towarzystwo Kultury Polskiej „Jasna Góra” (Tyraspol), Stowarzyszenie „Polska Wiosna w Mołdawii” (Kiszyniów), Związek Polaków

w Sorokach, Stowarzyszenie Kultury Polskiej w Rejonie Soroki,
ZEN-Club, Liga Polskich Kobiet
oraz redakcja czasopisma „Jutrzenka”. Podczas spotkania zostało oficjalnie przedstawione nowo
powstałe Stowarzyszenie Centrum
Rozwoju i Przedsiębiorczości Polska-Mołdawia z prezesem Oxaną
Satirovici na czele. Obecni byli także: Dyrektor kiszyniowskiej Biblioteki im. Adama Mickiewicza Oxana
Andreev oraz nauczyciele języka
polskiego skierowani do pracy w
Mołdawii przez ORPEG i lektorzy

na uczelniach wyższych w Mołdawii skierowani przez NAWA.
Uczestnicy spotkania mieli
również okazję do podzielenia się
opłatkiem, który poświęcił ksiądz
proboszcz Jacek Puć. Pan Ambasador podziękował wszystkim
za każdy trud włożony w krzewienie polskości i złożył życzenia
świąteczne. Kolędy w wykonaniu zespołu wokalnego „Jaskółki”
(kierownik Malwina Russu) wprowadziły wszystkich w świąteczny
nastrój.
Marina Klipa

Fot. z archiwum Stowarzyszenia „Dom Polski”

ramach Polsko-Mołdawskiego Forum Historycznego 18 października 2019 r. w gmachu Państwowego
Uniwersytetu Mołdawskiego w Kiszyniowie odbyło się interesujące spotkanie znawców dawnych
i współczesnych stosunków polsko-mołdawskich.
Imprezę zorganizowały instytucje: Fakultet Historii i Filozofii Państwowego Uniwersytetu Mołdawskiego, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego,
Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Honorowy patronat nad forum objęli Rektor PUM oraz Ambasada
Rzeczypospolitej Polskiej w Kiszyniowie. Motywem
przewodnim tegorocznego spotkania były Ziemie
Księstwa Mołdawskiego, Rzeczpospolita Polsko-Litewska i Region Czarnomorski w XV-XXI wieku.
Po dokonanym przez władze PUM, Ambasadora
RP Bartłomieja Zdaniuka oraz polskiego koordynatora konferencji Adama Perłakowskiego z UJ uroczystego otwarcia konferencji, jej uczestnicy rozeszli
się do swoich panelów. Pierwszy z nich obejmował
wykłady i dyskusje poświęcone stosunkom między
Księstwem Mołdawskim a Rzeczpospolitą Polską
oraz miejsca obu państwowości w polityce czarnomorskiej od wieku XV do XVIII, obejmującej również
stosunki polsko-tureckie, polsko-tatarskie i polsko-turecko-mołdawskie. Wykłady na ten temat wygłosili:
A. Bejenaru, I. Bercu, A. Ziober (z Wrocławia), E. Dragnev, V. Constantinov, J. Dorobisz (z Opola), I. Cheptene, P. Kroll (z Warszawy), V. Arapu.
Drugi panel obejmował temat: Mołdawia
w oczach Polaków – Polska w oczach Mołdawian
w XVI-XVIII wieku, w którym źródła do dziejów kontaktów obu państw zaprezentowali: J. Orzeł (z Łodzi),
I. Sava, I. Erema, A. Perłakowski (z Krakowa), M. Forycki (z Poznania), F. Wolański (z Wrocławia).
Trzeci panel tematycznie różnił się od poprzednich, gdyż obejmował tematykę kulturalną oraz społeczną, czyli między innymi życie codzienne, sztukę,
problematykę żydowską. Zagadnienia z tego zakresu zaprezentowali: A. Boldureanu, T. Wiślicz (z Warszawy), V. Mischevca, V. Damian, M. Cieśla (z Warszawy), A. Felea, I. Gumenâi, V. Tomuleţ, M. Sawicki
(z Opola).
Historii najnowszej oraz problemom współczesności poświęcono ostatni, czwarty panel konferencji, podczas którego podejmowano tematy dotyczące
polskich, rumuńskich i rosyjskich badań historycznych problematyki stosunków polsko-mołdawskich
(L. Zabolotnaia), I wojny światowej (R. Żerelik z Wrocławia), kwestii religijnych (I. V. Xenofontov, P. Ciobanu), stuleciu stosunków polsko-rumuńskich (A. Petrencu), problemom narodowościowym (K. Nowak
z Katowic).
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Uczestnicy konferencji. Od lewej: Joanna Orzeł, Piotr Kroll,
Aleksandra Ziober i Mariusz Sawicki podczas zwiedzania
Kiszyniowa 
/ Fot. K. Nowak

Po zakończeniu konferencji jej polscy uczestnicy
mieli okazję zwiedzić twierdzę w mieście Soroki, po
której oprowadzali ich poznani na konferencji historycy mołdawscy.
Zakres tematyczny konferencji był więc dość
obszerny. Trudno się jednak dziwić, gdyż taka jest
właśnie historia stosunków polsko-mołdawskich, które obejmują praktycznie wszystkie problemy życia
Polaków i Mołdawian od chwili, gdy oba organizmy
państwowe zbliżyły się do siebie poprzez wspólną
granicę już w czasach średniowiecznych. Ważne również było to, że po raz kolejny spotkali się w Kiszyniowie polscy i mołdawscy humaniści, aby dyskutować
o przeszłości i teraźniejszości, o tym co łączyło
i dzieliło oraz co aktualnie łączy i dzieli oba kraje. Bezpośrednie kontakty i rozmowy zawsze wnoszą wiele nowych wartości we wzajemnym poznawaniu się
i zrozumieniu. Oby więc ta kolejna platforma spotkań
polsko-mołdawskich miała swoją kontynuację.
Krzysztof Nowak
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DOROCZNE ZEBRANIE PREZESÓW
ORGANIZACJI POLONIJNYCH

POLSKO-MOŁDAWSKIE FORUM HISTORYCZNE

Z KART HISTORII

Z KART HISTORII
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nocy z 22 na 23 stycznia 1863 r. działacze polskiej konspiracji niepodległościowej rozpoczęli
wystąpienie zbrojne przeciwko władzom carskim, znane w historii jako powstanie styczniowe.

Podobnie jak w roku 1830
i 1846, do walki poderwało się kolejne pokolenie wychowane w romantycznym kulcie czynu i odrzucające
układy z zaborcą. Bezpośrednią
przyczyną podjęcia działań było
ogłoszenie branki – czyli przymusowego poboru młodych Polaków
do armii rosyjskiej. Pod presją wydarzeń konspiracyjne kierownictwo
zwolenników powstania ogłosiło
się Tymczasowym Rządem Narodowym i przyspieszyło rozpoczęcie działań wojennych.
Ponieważ Polacy nie dysponowali regularnym wojskiem, powstanie od pierwszych dni przybrało
formę walk partyzanckich. Rozproszone oddziały powstańcze,
złożone w większości z cywilów
i uzbrojone przeważnie w strzelby
myśliwskie, broń białą, kosy i kije,
nie miały szans stawić w otwartym polu czoła armii carskiej. Powstańcy atakowali więc rosyjskie
posterunki, patrole i transporty,
a następnie wymykali się pości-

gom, klucząc po lasach i bezdrożach. W sumie do jesieni 1864
roku doszło do ponad 1200 starć
i potyczek.
Jako że nie powiodły się plany
opanowania większych miast lub
terytoriów, władze powstańcze nie
miały możliwości wprowadzenia
w życie swych dekretów, w tym
uwłaszczenia chłopów. Reformę tę
ogłosił za to carat, czym odebrał powstańcom główny argument w agitacji wśród ludu wiejskiego. Większość chłopów pozostała obojętna
wobec powstania, choć nierzadkie
były też przypadki podjęcia przez
nich współpracy z Rosjanami. Bez
masowego poparcia wsi powstańcy mieli niewielką szansę przetrwania. Wiosną 1864 roku działały już
tylko nieliczne grupy partyzanckie.
W kwietniu aresztowano ostatniego przywódcę powstania, Romualda Traugutta, który cztery miesiące
później został stracony. Ostatni oddział powstańczy walczył do października 1864 roku.

Powstanie styczniowe – najdłuższe z polskich powstań narodowych – okazało się jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w dziejach
Polski. Ponad 70 tys.  powstańców
spotkała śmierć, zesłanie na Syberię lub przymusowa emigracja.
Oznaczało to zdziesiątkowanie
polskich elit – ziemiaństwa, inteligencji i uświadomionej narodowo części ludu. Przeprowadzone
przez władze carskie uwłaszczenie
chłopów oraz karna konfiskata ponad 3,5 tys. majątków szlacheckich
zrujnowały polskich ziemian, przez
co wielu z nich zostało bez środków do życia. Powstanie styczniowe nie bez powodu uważa się więc
często za właściwy koniec Polski
szlacheckiej.
Klęska powstania wywarła
wielki wpływ na następne pokolenia Polaków. Dążenia niepodległościowe zamarły na blisko trzy dekady i już nigdy nie przyjęły formy
romantycznych ruchów szlacheckich.
źródło: „50 dat z historii Polski”.
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe,
Gdańsk, 2009

Państwo polskie w 1863 r.

Anna Skowronek

Polacy w Besarabii
wobec powstania styczniowego
[...]
W pierwszym rzędzie należy podkreślić, że Besarabia z oczywistych przyczyn nie została objęta planami związanymi z wybuchem
i przebiegiem powstania. W tej części imperium nie przebywały
również osoby związane z jego przygotowaniem. Stąd też ten zryw
nie spotkał się zrazu z żadnym odzewem wśród miejscowych Polaków, a jego oddziaływanie związane było zasadniczo z posunięciami władz rosyjskich na szczeblu centralnym. Wybuch powstania
styczniowego przyniósł niemal natychmiastową reakcję władz imperium. Już 14 (26 nowego stylu) stycznia 1863 roku wydany został
ukaz związany z rozruchami, do jakich doszło w Królestwie Polskim. Równocześnie car zezwolił na karanie śmiercią wszystkich
schwytanych z bronią w ręku. Następnego dnia ogłoszono kolejne
przepisy w tym zakresie. Wszystkie one dawały przywileje władzom
gubernialnym, które na mocy prawa wojennego otrzymały prawo
do sądzenia powstańców w specjalnym trybie. Wskazywały też
procedury postępowania z różnymi grupami konspiratorów, między
innymi z emisariuszami z Europy Zachodniej. Pierwszy ukaz został skierowany jedynie do władz pogranicza białorusko-litewskiego, a drugi do gubernatorów guberni zachodnich. Nie wymieniano
wprawdzie Obwodu Besarabskiego, były to jednak wyraźne sygnały, że władze rosyjskie zdawały sobie sprawę z zagrożenia rozlania
się powstania z ziem polskich na sąsiednie gubernie. Starały się też
temu przeciwdziałać.
Wraz z rozszerzaniem się działań powstańczych powstawały
nowe przepisy, mające za zadanie przede wszystkim odstraszyć
Polaków od zaangażowania w konspirację antyrosyjską. 15 marca car Aleksander II wydał kolejny ukaz, tym razem dotyczący sekwestru majątków osób, które brały udział w powstaniu. Dotyczył
mieszkańców guberni graniczących z Królestwem Polskim. Głównymi ich adresatami byli oczywiście Polacy z guberni zachodnich.
Osobny ukaz z 24 kwietnia rozszerzał kompetencje gubernatora
wileńskiego. Ostrzegano w nim osoby, które chciałyby dołączyć do
powstańców, że za tego typu postawę groziły poważne kary, zarówno grzywny (głównie wobec dworian), jak i skierowania do kompanii w
karnych.

Polacy na tereny wschodniej
Mołdawii, która potem weszła
w skład Besarabii, jak również na
tereny tureckiego Budziaku przybywali wielokrotnie od wielu stuleci. Połączenie tych terytoriów
w jeden organizm zwany Besarabia w ramach Imperium Rosyjskiego stworzyło nowe możliwości.
Fala napływu polskich osadników, którą odnotowano w połowie lat 60. XIX wieku, była ściśle
związana z upadkiem powstania
styczniowego. Rosyjskie władze
centralne w obawie przed niekontrolowanym napływem ludności
polskiego pochodzenia zarządziły
wówczas spis Polaków, którzy pełnili funkcje administracyjne w każdym ujeździe. Listy ze wszystkich
besarabskich ujezdów zawierają
łącznie około 600 nazwisk. Obok
urzędników znaleźli się na nich
także zwykli obywatele. Oddaje to
dobrze wielkość społeczności polskiej w tej części imperium, która
pozostawała ciągle liczebnie stosunkowo niewielką i geograficznie
bardzo rozproszoną grupą.
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POWSTANIE STYCZNIOWE

roponujemy kilka fragmentów z książki Anny Skowronek „Polacy w rosyjskiej Besarabii w latach
1812-1918” wydanej w 2018 r. W tej części opracowania Autorka porusza kwestię zaangażowania
polskich osadników z południowo-zachodnich części Imperium Rosyjskiego do zrywu narodowościowego. W archiwum kiszyniowskim udało się jej odnaleźć ponad 19 teczek zawierających materiały
związane z powstaniem styczniowym. Znalazło się w nich niemal 400 różnego rodzaju dokumentów,
które przybliżają postawę Polaków besarabskich, jak również reakcję tamtejszych władz rosyjskich
na wybuch i przebieg polskiego zrywu narodowowyzwoleńczego. Ich wartość źródłowa jest zróżnicowana, jednak wszystkie razem wzięte pozwalają lepiej poznać ten istotny aspekt dziejów polskiej obecności w Besarabii. Materiały te ukazują ciekawy, a dotąd słabo zbadany aspekt powstania
styczniowego.
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Przeciw niej formuje się
osiemdziesięciotysięczny
korpus wojska rosyjskiego,
a drugi sześćdziesięciotysięczny wojska pruskiego staje na granicy... Cóż, że kuźnie chłopskie kują kosy dla
powstańców w głębi borów,
że ksiądz Antoni Mackiewicz
na Żmudzi lud za sobą wiedzie... Cóż, że Moskale pokonywani są w potyczkach,
gdy natychmiast mszczą się
srogo nie tylko na powstańcach. Idą na szubienice,
na rozstrzelanie, na męki w
murach cytadeli – i oni, i ich
zwolennicy...
„Polaków ród. Gawędy dziejowe”

Najobszerniejszym chyba dokumentem, często przywoływanym w pracach historyków (choć z błędnymi odwołaniami źródłowymi), stał się specjalny ukaz o trybie sądzenia polskich buntowników
z 11(23) maja 1863 roku. Podzielono w nim powstańców na pięć kategorii. Przydzielonych do pierwszej skazywano a priori na śmierć.
Zaliczali się do nich dowódcy partii powstańczych, dezerterzy
z armii rosyjskiej, członkowie Rządu Narodowego, osoby służące
w oddziałach tzw. żandarmerii, nazywanej „żandarmerią wieszającą". Karą śmierci lub długoletnią katorgą zagrożeni byli ci, których
przypisano do drugiej kategorii. Okres odbywania kary zesłania
wynosił do 20 lat. Zdarzały się także wyroki bezterminowe. Kary
te groziły jeńcom wojennym, schwytanym z bronią w ręku. Osoby,
które udowodniłyby, że zostały wciągnięte do powstania przez innych i nie odegrały w nim znaczącej roli, czekały nieco lżejsze kary.
Przewidywano wówczas zesłanie lub przymusową służbę w kompaniach karnych wojska rosyjskiego. Trwało to zwykle od dwóch
do pięciu lat. Identycznymi konsekwencjami zagrożona była pomoc
powstańcom niesiona przez osoby cywilne. Były to osoby zaliczone
do kategorii czwartej. Najmniej groziło osobom zakwalifikowanym
do najniższej grupy, które skorzystały z amnestii carskiej. Groził im
jedynie dozór policyjny. W praktyce wykonanie kar niejednokrotnie
odbiegało od zalecanych norm. Znalazło to swoje poświadczenie
między innymi w wypadku wielu polskich osadników z Besarabii,
którzy nie pozostali bierni wobec wydarzeń na ziemiach polskich.
[...]
Najprostszą formą wsparcia idei niepodległości Polski było
opłacanie podatku narodowego, którego wysokość była określana
przez władze powstańcze. W październiku 1863 roku kancelaria
generał-gubernatora noworosyjskiego i besarabskiego poinformowała władze w Kiszyniowie, że w niektórych wioskach pojawił się
agent polskiego rządu w celu zbierania pieniędzy wśród Polaków,
którzy mieszkali i pracowali w Besarabii. Udało się ustalić nawet
kwotę zbiórki, która była stała i opiewała na wysokość 10 % majątku
albo otrzymywanej pensji. Warto tu dodać, że tyle wynosił później
podatek nałożony na ziemiaństwo polskie po powstaniu styczniowym przez władze rosyjskie jako forma represji. W przywołanym
wypadku władze Obwodu Besarabskiego zdołały zidentyfikować
osoby, które najprawdopodobniej udzieliły schronienia agentom.
Podejrzanymi byli: ksiądz Mikołaj Ćwikło, kiszyniowski doktor Pawłowski oraz policmajster Przecławski. Kapłan i lekarz zostali objęci
nadzorem policji, natomiast wobec policmajstra nie tylko nie zastosowano żadnego środka zapobiegawczego, a nawet podważono
doniesienia, uznając je za pomówienia. Argumentem wystarczającym kancelarii do uniewinnienia podejrzanego był fakt, że miał
on żonę wyznania prawosławnego, a swoje dzieci wychowywał
w duchu tej religii.
Informacji o efektywności akcji zbierania podatku narodowego
wśród Polaków w Besarabii jest niewiele. Najpełniejszy jest dokument z 28 czerwca 1863 roku. Poświęcony został sytuacji finansowej organizacji powstańczej na Podolu, której podlegała Besarabia.
Ta ostatnia została ujęta w zestawieniu odrębnie na samym jego
końcu. Na łączną kwotę niemal 72 000 rubli, zebranych przez powstańców w całym regionie, z ziem besarabskich zebrano zaledwie
934 ruble. Było to mniej nawet niż w ujeździe lityńskim, który wypadł
pod tym względem najgorzej na całym Podolu. Zebrano tam równo

1 000 rubli. Dla porównania można podać, że najwięcej wpłacili
mieszkańcy ujezdu olhopolskiego, gdzie uzbierano aż 12 650 rubli.
Kwota zebrana w Besarabii nie pozwalała na pokrycie wszystkich
kosztów, związanych z działaniem istniejącej tam organizacji. Z dalszej części dokumentu można się dowiedzieć, że z Kasy Komitetu
wypłacono aż 1 105 rubli, przeznaczonych jedynie na opłacenie tzw.
wyprawy południowej (czyli działań oddziału Zygmunta Miłkowskiego). Kolejne 801 rubli wydano na organizację siatki konspiracyjnej
w Besarabii. Niewielka, choć bliżej nieokreślona kwota, została
przeznaczona na drobne wydatki. Łącznie było to więc najprawdopodobniej ponad 2 000 rubli. Kwota ta została wydana przed powstaniem i w pierwszym jego okresie, czyli przed największą falą
emigracji popowstaniowej. Można więc śmiało przypuszczać, że
w kolejnych miesiącach koszty utrzymania siatki konspiracyjnej
w Besarabii wzrosły.
Odważniejsi Polacy mogli zaangażować się w bezpośrednie
działania wspierające polski zryw niepodległościowy. W Besarabii, jak i w sąsiadującej z nią guberni podolskiej, powstała siatka
konspiracyjna, której głównym celem była pomoc uciekinierom przy
przekraczaniu granicy imperium. Dzięki relacji Władysława Jabłonowskiego, który był uczestnikiem powstania styczniowego, możemy poznać przebieg takiej podróży, z ziem polskich aż na tereny
Mołdawii. Dowiadujemy się z niej, że w ramach siatki istniały podgrupy, odpowiadające za kolejne, ściśle określone etapy podróży.
Kilka z nich działało na terenie Besarabii. Nie tylko przerzucały one
powstańców poza granicę imperium, ale zajmowały się też często
dostarczaniem z Mołdawii ochotników i broni do powstania. W tym
zakresie odgrywały jednak dalszoplanową rolę, ponieważ główne
kanały przerzutowe istniały wzdłuż granicy Królestwa Polskiego
z Galicją oraz Prusami. W związku z klęskami ponoszonymi przez
Polaków w walkach z Rosjanami, jak również w obliczu wzmocnienia dozoru rosyjskiej granicy zachodniej (głównie po podpisaniu
przez Rosję i Prusy 8 lutego 1863 roku tzw. konwencji Alvenslebena, dotyczącej współpracy przy tłumieniu polskiego powstania),
droga przez Besarabię stała się dla wielu konspiratorów jedyną
szansą na opuszczenie Rosji.
[...]
Zachował się też dokument, z którego można wnioskować, że
w Besarabii tworzono podstawy siły zbrojnej. W wykazie powstańczych zasobów wojskowych z drugiej połowy maja 1863 roku zachował się zapis, że na terenie Obwodu Besarabskiego przechowywane było: 29 strzelb, 3 pistolety, 2 pałasze, 40 funtów prochu
i 10  lanc. Tamtejszą organizację tworzyć miało 39 osób, odpowiednio zaszeregowanych w siłach zbrojnych Podola. Stanowiło to
jednak tylko nieco powyżej 1 % całości organizacji militarnej w tej
części imperium. Łączną liczbę zaangażowanych w tę działalność
szacowano na ponad 3 100 osób. Stan uzbrojenia struktury besarabskiej był jednak bardzo zły, a gorzej na całym Podolu było jedynie w Kamieńcu Podolskim, jako miasto stanowiącym osobną wydzieloną komórkę w organizacji podolskiej. Najlepsza sytuacja była
w ujeździe jampolskim, gdzie aktywnie działało 343 ludzi, niemal
wszyscy mogli stawić się do walki konno, a prawie połowa dysponowała strzelbami. Jak widać, organizacja powstańcza w Besarabii
była bardzo słaba. Nie było też w tym wypadku mowy o możliwości
w
podjęcia przez nią jakichkolwiek działań militarnych. W obwodzie

Europa słyszy huk strzałów... Wie, iż szlachetny
naród stanął do walki, i rozumie, że ci powstańcy niczego innego nie pragną,
jak tylko tego, co jest ich
prawem. Jednak nikt nie podaje pomocnej ręki... A na
ziemi polskiej coraz więcej
mogił i krzyży.
Pod Węgrowem, w Górach Świętokrzyskich, pod
Pyzdrami, w Lubelskiem,
pod Batorzem, na Kurpiach
w Puszczy Myszynieckiej, pod
Ignacewem i na Podlasiu toczą się walki. Jedni giną, na
ich miejscu stają drudzy. Wypada broń z dłoni omdlałej,
inna tę broń chwyta... Walki
trwają długo, blisko półtora
roku. Sił nie staje...
Przybywa szubienic, drogi
na Sybir coraz bardziej wydeptane, więzienia pełne,
a w domach polskich coraz
bardziej pusto i głucho...
„Polaków ród. Gawędy dziejowe”
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Kiedy powstańczy Komitet
Centralny Narodowy wydal
22 stycznia 1863 roku odezwę wzywającą do zrywu
„za wolność zupełną i równość", Zygmunt Padlewski
objął dowództwo oddziałów w lasach kampinoskich
i błońskich. Stare drzewa
oświetla łuna płonących
ognisk. Młodzież garnie się
do oddziałów Padlewskiego, chwyta za broń, gotowa
natychmiast walczyć.
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I tylko echo dalekie powtarza: „Boże, coś Polskę"
– pieśń od roku 1863 przez
Polaków przyjętą jako nowy
hymn narodowy... Ułożył słowa tej pieśni Alojzy Feliński
Zaczęto przystrajać ołtarze po kościołach i kaplicach, a gdzie nie było ich,
tam pod lipami, przy figurach kamiennych lub obrazach wśród pól wieńce
kwiatów upinano i lud kornie
schylony powtarzał w litanii:
„módl się za nami!", błagając Królową Korony Polskiej
o opiekę.
„Polaków ród. Gawędy dziejowe”

stacjonowały bowiem znaczne siły rosyjskie, podczas powstania liczące cztery pułki piechoty: w Chocimiu (modliński), Sorokach (praski), Benderach (zamojski), Kiszyniowie (lubelski) oraz pułk kozacki
w Chocimiu.
Władze rosyjskie dość skutecznie przeciwdziałały polskiej
konspiracji. Dla lepszego poznania historii społeczności polskiej
w Besarabii szczególne znaczenie ma zwłaszcza jedna inicjatywa,
związana z przeciwdziałaniem skutkom powstania styczniowego.
W 1863 roku na polecenie centralnych władz imperium władze gubernialne przygotowały Imienny spis Polaków zamieszkujących Besarabię. Analizując cały spis, można jedynie dość ogólnie oszacować liczbę przybyłych do tej części imperium Polaków oraz ustalić
ich stan społeczny. Na liście znalazło się łącznie 916 rodzin. Najbardziej szczegółowy wykaz został sporządzony w ujeździe chocimskim, o czym była już mowa. Tamtejsi Polacy pochodzili głównie
z guberni podolskiej. Kompletny spis został przeprowadzony również w ujeździe kiszyniowskim. Jego autorem był Polak Przedcławski, naczelnik kiszyniowskiej policji.
[...]
Należy jednak podkreślić, że z czasem władze rosyjskie stworzyły własną sieć wywiadowczą. Jej członkowie mieli donosić policji o każdym podejrzanym działaniu czy osobie, która pojawiła się
w ich okolicy. Każda informacja dotycząca rozruchów w Królestwie
Polskim i możliwości ich przeniesienia do Besarabii wywoływała
u władz gubernialnych szczególne zainteresowanie i była dokładnie
weryfikowana. Można wręcz uznać, że agenci byli przeczuleni na
tym punkcie. Zachowana dokumentacja potwierdza, że Rosjanie
prowadzili na tym polu niezwykle aktywną działalność, choć uzyskane efekty były niewspółmiernie niskie w porównaniu do nakładów ludzkich i finansowych.
[...]
Część Polaków musiała przejść procedurę weryfikacji swojej
tożsamości, jak również postawy wobec powstania. W tym celu
władze rosyjskie stworzyły nawet specjalne listy, obejmujące osoby
odesłane na ziemie polskie do miejsca zameldowania. Wynikało to
z nieposiadania odpowiednich pozwoleń na pobyt w Besarabii, również miejscowa policja nie miała o nich wystarczających informacji.
Do dziś zachowała się jednak tylko jedna tego typu lista z ujezdu chocimskiego. Widnieje na niej 20 Polaków. Wszyscy pochodzili z guberni podolskiej. Reprezentowali różne grupy społeczne
i mieszkali w różnych miejscowościach. Nie wiadomo, czy powstały też wykazy osób wywodzących się z innych regionów państwa
rosyjskiego. W badanych przypadkach nie wiemy o jakimkolwiek
zaangażowaniu tych osób w konspirację antyrosyjską. Należy więc
przypuszczać, że po potwierdzeniu swojej tożsamości i pozyskaniu
stosownych dokumentów osobom tym zezwolono na powrót do Besarabii.
[...]
Pozyskane przez rosyjskich informatorów dane były jednak
czasami niezwykle cenne. Takie przypadki ukazują nam, że Polacy w Besarabii potrafili bezpośrednio zaangażować się w pomoc
dla powstańców w Królestwie Polskim i w guberniach zachodnich.
Ciekawe doniesienie zostało złożone przez pułkownika o nazwisku
Domri w kwietniu 1864 roku. Poinformował on besarabskiego generała wojennego, że jeden z agentów pochodzenia żydowskiego

przekazał mu informacje o nieznanym człowieku, który przeprowadził przez Prut, w okolicy Botuszan, na teren Mołdawii polskiego
dworianina. Podobno ten sam przewodnik miał zamiar pomóc przy
nielegalnym przekroczeniu granicy jeszcze 53 innym Polakom za
opłatą po 50 rubli od osoby. Podczas śledztwa ustalono, że tym
nieznanym człowiekiem był emerytowany rotmistrz huzarski Kaczanowski, ziemianin z guberni podolskiej, ujezdu winnickiego. Przy
ujęciu podejrzanego odnaleziono dokumenty w języku polskim
i francuskim. Pułkownik Domri udał się w celu przekazania ich do
odpowiednich władz. Chciał też, by utworzono specjalną komisję,
której celem byłoby dokładne zbadanie tej sprawy. W następnym
etapie śledztwa przeprowadzono rewizję w domu rotmistrza w Lipmanach. Na terenie gospodarstwa odkryto magazyn broni. Znaleziono też ślady, które potwierdzały pogłoski o tym, że Kaczanowski
poczynił pewne przygotowania do przeprawy za granicę imperium.
Wobec takich dowodów nakazano aresztowanie rotmistrza i odesłanie go pod strażą na komisariat policji.
[...]
Upadek powstania styczniowego, ostatniego zrywu narodowowyzwoleńczego przed I wojną światową, sprawił, że Polacy
w Besarabii przestali angażować się w walkę o niepodległość Polski.
W dużej fali osadnictwa polskiego z połowy lat 60. XIX wieku z pewnością znaleźli się weterani walk z lat 1863-1864. W nowym miejscu
osiedlenia nie prowadzili jednak żadnych działań konspiracyjnych.
Besarabia była dla nich miejscem na nowy początek ich życia. Na
znaczeniu straciły też polskie organizacje emigracyjne, w związku z czym na ziemie besarabskie przestali docierać emisariusze
podburzający Polaków do wystąpień antyrosyjskich. W następnych
dekadach działalność osadników skupiła się na problemach natury
gospodarczej. Na większą skalę w życie polityczne Polacy w Besarabii zaangażowali się dopiero na przełomie XIX i XX wieku, była to
już jednak całkowicie nowa forma działalności, prowadzona innymi
środkami niż w okresie powstań narodowych w Królestwie Polskim.
Klęska powstania styczniowego nie spowodowała jednak spadku aktywności rosyjskiej policji, która jeszcze przez kilka lat bardzo
intensywnie przeciwdziałała wszelkim polskim akcjom antypaństwowym. Dotyczyło to także Polaków w Besarabii. Jeszcze przez
kilka lat do organów miejscowej władzy spływały różnego rodzaju
donosy, dotyczące podejrzanej działalności osadników polskich.
Dla przykładu można podać, że od 1865 aż do końca 1867 roku
w Besarabii poszukiwano byłego wikarego z Dunajewic Ludwika
Budzińskiego oraz kleryka seminarium kamienieckiego Zielińskiego. W związku z tym monitorowano też aktywność stałych mieszkańców obwodu pochodzenia polskiego. Jeszcze w 1868 roku
poszukiwano Juliana Poluszkiewicza, podejrzanego o fałszowanie
rosyjskich dokumentów dla uczestników zrywu w latach 1863-1864.
Ostatnie dokumenty związane z powstaniem wyszły z kancelarii kiszyniowskiej w 1869 roku. Dotyczyły osób, które były poszukiwane na terenie całego imperium. Przeprowadzone na ich podstawie
śledztwa zazwyczaj nie przynosiły też żadnych efektów, choć nie
można wykluczyć, że poszukiwane osoby ukrywały się pod fałszywymi nazwiskami.
Drukujemy za zgodą Autora
źródło: Anna Skowronek „Polacy w rosyjskiej Besarabii w latach 1812-1918”
Wydawnictwo: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2018

A nasi giną i żaden o „łaskę carską” prosić nie chcę...
Więc
Murawiew-„Wieszaciel” wydaje w imieniu cara
nowy ukaz, iż odtąd nie wolno po polsku mówić w Prywislinskim Kraju! Każe nawet
zamykać kościoły, zabierać
polskie książki do modlitwy...
Bowiem tylko jedna wiara
prawosławna jest carowi
miła...
Mało odebrać język i wiarę. Na Litwie zabroniono Polakom kupować ziemię. Ale
najpierw ją odebrano za
karę, iż syn lub mąż należał
do powstania, iż ten lub tamten właściciel dóbr dał pomoc powstańcom. Zabrano wszystko: dwór, ziemię,
majątek ruchomy... I jeszcze
nakazano płacić ogromny
podatek zwany kontrybucją. A kilkadziesiąt tysięcy
opornych popędzono na
sybirskie śnieżne stepy, zaś
po więzieniach, cytadelach
zakuci w kajdanach jęczeli
ci, którzy jeszcze nie przeszli
przez męczarnie śledztwa...
„Polaków ród. Gawędy dziejowe”
Wydawnictwo Sióstr Loretanek,
Warszawa 2013
Ilustracje: Artur Grottger
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Ostatni członkowie Rządu Narodowego: Romuald
Traugutt, Rafał Krajewski, Józef Toczyski, Roman Zuliński,
Jan Jeziorański – powieszeni
w Warszawie 5 sierpnia 1864
roku... Na stokach cytadeli
zaległa śmiertelna cisza.
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Szkolenia polonijnych dziennikarzy

Posłuchać, zatańczyć, zrozumieć…

F

S

Doroczne spotkanie
poświęcone współpracy gospodarczej

W ostatnie trzy dni stycznia mieliśmy bardzo miłe
spotkania z naszymi przyjaciółmi, którzy przybyli do
Naddniestrza z różnych zakątków Polski – Zakopanego, Szczecina i Warmii.
Dzięki naszym rodakom uczestnicy zespołu „Słobodzianki” poznali naukę gry na ludowym instrumencie muzycznym – drumli, uczestniczyli w przedstawieniu teatralnym, zatańczyli krakowiaka i posłuchali
kolęd staropolskich.
A w dniu 2 lutego, na uroczystej Mszy św. nasi
goście pięknie zagrali na lirach i wspólnie ze „Słobodziankami” wykonali pieśni ku czci Matki Bożej.
Serdecznie dziękujemy Stanisławowi Bieleckiemu, Witoldowi Brodzie („Kapela Brodów”) i Rafałowi
Foremskiemu („Teatr Kana”)!
Antonina Pietrasz,
nauczycielka języka polskiego

Członkowie Stowarzyszenia
„Styrczańskie Dzwoneczki” mają świetlicę

–J

O

est to miejsce integracji Polonusów z Głodian, wszyscy cieszymy się, że mamy adres do wspólnych spotkań i nauczania języka
polskiego – podkreśla istotną rolę wyremontowanej świetlicy Prezes Stowarzyszenia „Styrczańskie Dzwoneczki” Lilia Górska.

Jak co roku Ambasador RP Bartłomiej Zdaniuk
podziękował przedstawicielom władz i biznesu Republiki Mołdawii za zacieśnianie kontaktów handlowych
z Polską. Znaczącym bodźcem do ściślejszej współpracy są liczne projekty programu Polska Pomoc skierowane m. in. do drobnej i średniej przedsiębiorczości.
Podczas spotkania poświęconego dwustronnej
współpracy gospodarczej Pani Oxana Satirowici –
Prezes Stowarzyszenia Centrum Rozwoju i Przedsiębiorczości Polska-Mołdawia przedstawiła prezentację

Zespół „Styrczańskie Dzwoneczki” jest sercem
dwóch małych miejscowości – miasteczka Głodiany
i położonej obok wsi Styrcza. W Styrczy w 2004 roku
otwarto Dom Polski, a w 2005 roku powołano zespół
taneczny, ale z czasem młodsze pokolenie we wsi
Styrcza stało się mniej liczne. Obecnie większość
uczestników zespołu (a jest ich ponad 40 osób) i ich
rodzice są mieszkańcami miasta Głodiany.
– Próby zespołu również odbywają się w miejskim
Domu Kultury, więc niezbędnym dla Polaków z miasta
Głodiany stało się miejsce, gdzie będzie tętniło życie
społeczne i kulturalne, miejsce, które sprzyja integracji, inspiruje a zarazem przyczynia się do budowania
i podtrzymywania więzi z krajem przodków, opartych
na współpracy z polskimi organizacjami – tłumaczy
Lilia Górska.

tym, jakie korzyści może dać Republice
Mołdawii bliska współpraca z Unią Europejską, a także jak wykorzystać doświadczenia
i sukces rozwojowy Polski rozmawiano podczas
przyjęcia, które odbyło się 17 grudnia 2019 r.
w Kiszyniowie. Organizatorem spotkania była
Ambasada RP w Republice Mołdawii i Centrum
Rozwoju i Przedsiębiorczości Polska-Mołdawia.
multimedialną nt. priorytetów i aktywności organizacji. Goście z dużym zainteresowaniem zapoznali się
z kierunkami rozwoju Centrum w sferze rozwojowej,
przedsiębiorczości i relacji polsko-mołdawskich.
Mołdawia od 2009 roku jest członkiem Partnerstwa Wschodniego, a w czerwcu 2014 r. podpisała
umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską, jednak
wciąż potrzebuje i chce czerpać z doświadczeń krajów, które najważniejsze transformacyjne przemiany
gospodarcze i polityczne mają już za sobą. 
(r)

Remont pomieszczenia stał
się możliwy dzięki wsparciu finansowemu Fundacji „Pomoc
Polakom na Wschodzie” ze
środków Senatu RP.
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telewizyjnych i radiowych. Wysłuchaliśmy wykładów
o fake newsach, hejcie i socjotechnikach manipulacyjnych.
Podczas wyprawy kulturoznawczo-historycznej
po dzielnicy Praga miałam okazję lepiej poznać pozostałych uczestników stażu. W ciągu całego dnia
oglądaliśmy zabytki tej dzielnicy: galerie artystyczne,
warsztaty malarzy i fotografików, Muzeum Warszawskiej Pragi, zabytkowe kamienice. Spotkaliśmy się
z mieszkańcami Starej i Nowej Pragi. Doświadczeni
przewodnicy postarali się pokazać nam piękno i duszę tej dzielnicy Warszawy.
Projekt został realizowany ze środków Senatu RP
w ramach sprawowania opieki nad Polakami i Polonią
za granicą.

potkania z artystami z Polski dostarczyły
uczestnikom zespołu „Słobodzianki” ze wsi
Słoboda-Raszków wielkich przeżyć emocjonalnych oraz intelektualnych.
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Fot. Marek Konieczny / ZWROT

– Uczestniczyłam w szkoleniach dziennikarskich
MEDIA PLUS, podczas których poznawaliśmy specyfikę pracy dziennikarskiej. Zajęcia prowadzili wykładowcy z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz dziennikarze
największych polskich gazet.
Dziennikarka „Gazety Wyborczej” Anna Karwowska zapoznała nas z zasadami pisania tytułów, lidów
i tekstów dziennikarskich. Dużo wiedzy zdobyłam na
lekcji poprowadzonej przez prof. Zbigniewa Zbikowskiego. Przekazał nam swoje doświadczenia w zakresie przeprowadzania wywiadów. Bardzo przydatna
była praca nad tekstami uczestników kursu. Przeszliśmy również szkolenie z zakresu mediów społecznościowych i specyfiki dziennikarstwa internetowego.
Ten blok wykładów odczytał dziennikarz Paweł Olek.
Dowiedzieliśmy się także, co warto publikować na
Facebooku, Twitterze i Instagramie. Zwiedziliśmy studio TV oraz radiowe na Uniwersytecie Warszawskim.
Tematem tych warsztatów był obiektywizm mediów
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undacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”
zorganizowała w listopadzie 2019 r. szkolenia
dziennikarskie dla przedstawicieli polskich mediów z Czech, Litwy, Łotwy, Ukrainy i Mołdawii.
O warsztatach w Warszawie opowiada nasza
korespondentka MARINA KLIPA:
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Поляки Приднестровья как часть
многонационального
населения края

Okrągły
stol nt. „Dynamika
składu etnicznego
ludności
Naddniestrza”
w Tyraspolu

INSTRUMENT MUZYCZNY
DLA POLONII NADDNIESTRZAŃSKIEJ
Towarzystwo Kultury Polskiej „Jasna Góra” w Tyraspolu serdecznie dziękuje Panu Dariuszowi Górczyńskiemu, przedstawicielowi firmy PLASTICS-MOLDOVA, za
podarowanie pianina elektronicznego dla dzieci i młodzieży uczęszczających do Centrum Kultury Polskiej przy ul.
9 Stycznia 63.

а естественно-географическом факультете Приднестровского университета 5 февраля
2020 года состоялся круглый стол на тему «Динамика этнического состава населения Приднестровья: геодемографические и историко-культурные аспекты», на который была приглашена Наталья Синявская, руководитель Общества польской культуры «Ясна Гура» в Тирасполе.
Преподаватели и студенты
с интересом выслушали Наталью Синявскую, рассказавшую
о различных направлениях деятельности польской общины
в Приднестровье, направленных на поддержку национальной культуры, обучение польскому языку и истории Польши.
Особое внимание участники
круглого стола уделили возможностям развития этнографического туризма в Приднестровье
на примере польского историко-культурного туризма. Его основой может стать знакомство
с историческими памятниками
на территории Приднестровья, связанными с Польшей,
в первую очередь в селе Рашково, где сохранился действующий католический собор
Святого Каэтана, построенный
в XVIII  веке, а также польское
кладбище. Наталья Синявская
пригласила студентов, планирующих
исследовательскую
поездку с целью изучения рекреационных ресурсов севера

Приднестровья, остановиться
в селе Рашково, в Польском
доме «Володыёвский».
Из выступлений доцентов
кафедры социально-экономической географии Владимира
Фоменко и Андрея Кривенко
слушатели узнали, что в настоящее время поляки являются восьмым по численности
представителей в Приднестровье этносом (хотя в прошлые
времена их доля была значительно больше). Исследователи рассказали, что в этом
регионе именно поляки (преимущественно сельские жители) занимают первое место
по рождаемости. Сотрудник
факультета и член Общества
польской культуры «Ясна Гура»
Антонина Братухина заметила: «За высокие показатели
рождаемости польского этноса
в Приднестровье следует благодарить священников из конгрегации Святейшего Сердца
Иисуса римско-католической
церкви. Это связано с их духов-

но-нравственной работой и материальной поддержкой».
Студенты и преподаватели
выразили благодарность Наталье Синявской за ее интересное выступление и готовность
к дальнейшему сотрудничеству
с Приднестровским университетом.
Андрей Кривенко

П

риднестровский
университет имеет
многолетний опыт
сотрудничества с польскими
исследователями:
профессором Янушем
Смазой, директором
Лаборатории техники
и технологии реставрации
и консервации Варшавской
Академии изящных искусств,
экспертом Министерства
культуры Польши, членом
Международной комиссии
по спасению польского
культурного наследия
за рубежом, и доктором
Сильвией Лукасик из
Университета им. Адама
Мицкевича в Познани.

Zakończył się konkurs
dla Polonusów

Moje wspomnienia
z wakacji 2019
Od sierpnia do końca listopada
2019 roku najciekawsze prace
konkursowe publikowaliśmy
na łamach „Jutrzenki”, a już
w grudniu redakcja wyłoniła
dwóch zwycięzców konkursu.
W kategorii prac literackich
wygrał ILIA KALITA
(Towarzystwo Kultury Polskiej
„Jasna Góra” w Tyraspolu),
w kategorii prac plastycznych –
JANA ŁOPATYŃSKA
(Dom Polski w Bielcach).
Serdecznie gratulujemy!

Фото: Кирилл Федорович
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KONKURS

Podarowane przez Pana pianino stanowi bardzo ważny element edukacji muzycznej w naszej diasporze, tym
bardziej, że zespół artystyczny „Koraliki”, od lat działający
przy TKP „Jasna Góra”, obecnie przygotowuje się do Międzynarodowego Festiwalu „Święto Dzieci Gór”, który odbędzie się w tym roku w Polsce.

Dyplomy i nagrody w postaci
książek przekazaliśmy
zwycięzcom za pośrednictwem
nauczycieli języka polskiego.
Redakcja „Jutrzenki” zaprasza
dzieci i młodzież do udziału
w kolejnych konkursach!

Natalia Siniawska,
Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej „Jasna Góra”

KSIĄŻKI – DZIECIOM

Dobrze jest dawać, kiedy o to proszą,
ale jeszcze lepiej dawać tym,
co nie proszą, pojmując ich pragnienie.
K. Gibran

W imieniu rodziców ze Stowarzyszenia „Polska Wiosna
w Mołdawii” i kiszyniowskiego przedszkola nr 89 z polskim
językiem nauczania serdecznie dziękuję Pracowni Uzupełniania Zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie,
a szczególnie Pani Dorocie Maciejuk za przekazanie książek-dubletów dla dzieci. Staną się one wartościowym uzupełnieniem naszych domowych bibliotek i pierwszymi krokami młodych Polonusów w nauczaniu języka ojczystego!
Oksana Bondarczuk,
Prezes Stowarzyszenia „Polska Wiosna w Mołdawii”

Na zdjęciu: Ilia Kalita z dyplomem
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NIE MA KRYZYSU LUDZKICH SERC!
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POLSKA JEST PIĘKNA
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relacje z Obozu Galicyjskiego dla dzieci i młodzieży

Поездка в Польшу в преддверии Рождества –
именно такую такую новость сообщила нам руководитель Общества польской культуры в Тирасполе
«Ясна Гура» Наталья Синявская. Мы загорелись.
Конечно, у многих из нас уже не раз была возможность посетить Польшу, но чтобы перед самим Рождеством, да еще в горы… Это действительно звучало здорово!
Итак, конец 2019 года подарил нам великолепную возможность окунуться в атмосферу зимнего
польского праздника, ощутить колорит западнокарпатской Польши и ближе познакомиться с ее рождественскими традициями.
Наступил день выезда – 14 декабря. Наш путь
лежал в маленький польский городок Щавница.
Сказочные горные ландшафты, как на открытках,
представали перед нами, утомленными долгой дорогой. Ожидание праздника оправдывалось – нас
встретили нарядные улочки городка и уютная обстановка нашей гостиницы.
Первый день мы посвятили восхождению на
Пенинские горы. Чувство, с которым мы поднимались на ослепительно белую вершину, не желающую тебе покоряться, – незабываемо! Путь вверх –
это сплошные подножки: корни деревьев, ловушки из толстого скользкого льда, холодное дыхание
ветра. Но оказавшись на вершине, ты будто обретаешь контроль над поросшей лесом горой и ма-

T

Wyjazd do Polski w przededniu Bożego Narodzenia – taki właśnie pomysł miała Natalia Siniawska,
prezes Stowarzyszenia Kultury Polskiej „Jasna Góra”
w Tyraspolu. Zapaliliśmy się do niego! Oczywiście wielu z nas już wielokrotnie miało możliwość odwiedzenia
Polski, ale żeby tuż przed Bożym Narodzeniem i to
jeszcze w góry... To było naprawdę wspaniałe!
Tak więc końcówka 2019 roku sprezentowała nam
możliwość zanurzenia się w klimat zimowych polskich
świąt, w atmosferę terenów zachodnio karpackiej Polski
oraz poznania polskich bożonarodzeniowych tradycji.
Nadszedł czas wyjazdu – 14 grudnia. Naszym
punktem docelowym było małe miasteczko Szczawnica. Zmęczonych długą podróżą powitały nas bajkowe,
jak z pocztówek, widoki gór. Wszystkie nasze oczekiwania urzeczywistniły się: urokliwe uliczki miasteczka,
miła atmosfera hotelu.
Pierwszy dzień pobytu przeznaczyliśmy na podbój
Pienin. Uczucie towarzyszące wspinaczce na olśniewający bielą szczyt, który nie chce się poddać, jest
niezapomniane! Szlak prowadził po utworzonych przez
korzenie drzew stopniach, tworzył pułapki z grubego
śliskiego lodu, smagał zimnym wiatrem. Ale znalazłszy się w końcu na szczycie, ma się poczucie władzy
nad górą, lasem i małym miasteczkiem w dole. Czyste
górskie powietrze, przejmujący chłód, a potem relaks
w przytulnym hotelu i gorąca herbata... Jedynie przyjemne zmęczenie w nogach przypomina o przeżyciach.

owarzystwo Kultury Polskiej „Jasna Góra” w Naddniestrzu serdecznie dziękuje Ambasadzie i Konsulatowi RP w Kiszyniowie za dofinansowanie całego pobytu w Szczawnicy; Firmie Marcopol z Gdańska
i Grupie Lotos za ufundowanie paczek mikołajkowych; Związkowi Podhalan w Szczawnicy za piękne
spotkanie z pienińskim folklorem, kulturą i tradycją z udziałem Zespołu „Szlachtowianie” i Kapelą Jaśka
Kubika, Dyrekcji i Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczawnicy za
miłą gościnę i rekreację sportową; Panu Pawłowi Misztalowi, przewodnikowi PTTK za wspaniałą wycieczkę na Słowację kanionem Dunajca; Kapeli Białopotaczanie z Krościenka za żywą kolędę podczas Wigilii
Bożego Narodzenia; Pani Agnieszce Żarskiej z Fundacji Andrzeja Mańkowskiego za pomoc organizacyjną oraz naszej Pani Prezes Natalii Siniawskiej i Panu Markowi Pantule za koordynację i bogaty program
całego pobytu w Pieninach.

Быстро пролетело время. Мы много гуляли, катались на фуникулере, любовались горными видами и милыми улочками Щавницы, общались друг
с другом и с нашими польскими ровесниками. Эти
замечательные дни позволили нам почувствовать
тепло и очарование польского Рождества, ощутить
величие и красоту Пенин. И теперь эта прекрасная
страна, находящаяся в сотнях километров от Приднестровья, стала нам гораздо ближе.
Александра Кривенко

Pewnego dnia zorganizowana została dla nas
polska wigilia: kapela góralska w strojach ludowych,
piękne polskie zwyczaje bożonarodzeniowe, śpiewanie kolęd, a także upominki dla każdego z nas.
Wszystkie te wspaniałe chwile, tworzące bożonarodzeniowy nastrój, pozostawiły niezapomniany ślad
w pamięci.
Czas szybko minął. Dużo spacerowaliśmy, jeździliśmy kolejką linową, zachwycaliśmy się widokami gór
i pięknych uliczek Szczawnicy, przebywaliśmy nie tylko
we własnym towarzystwie, ale również spotykaliśmy
się z polskimi rówieśnikami. Te cudowne dni dały nam
możliwość poczucia ciepła i atmosfery polskich świąt,
poznania uroku i piękna Pienin. I teraz ten zachwycający kraj, odległy o setki kilometrów od Naddniestrza, stał
się nam jeszcze bliższy.
Aleksandra Kriwienko
Tłum. na język polski Lucyna Otwinowska
Fot. Tatiana Kuzmenko
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Зимние каникулы в Пенинах
Ferie zimowe w Pieninach

леньким городком, оставшимся внизу! Чистый воздух, бодрящий холод, а позже – отдых в гостинице
и горячий чай... И лишь приятная усталость в ногах
напоминает о пережитом.
В один из дней пребывания в Щавнице нам
устроили праздник: музыканты в национальных
костюмах, красивые польские рождественские
обычаи, исполнение колядок, а также подарки для
каждого гостя. Все те чудесные моменты, которые
и создают рождественское настроение, оставили
незабываемый след в памяти.
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ŻYCZENIA
dla BABCI i DZIADKA
Babcia i Dziadek to słowa, które
każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem
i miłością. Dzieci to czują i wiedzą,
dlatego w niedzielę, 26 stycznia br.
maluchy ze Stowarzyszenia „Mała Ojczyzna” w naddniestrzańskiej wsi Słoboda-Raszków zaprosiły swoje babcie i dziadków, żeby podziękować za
wszystko i wyrazić swoją miłość. Dzieci
przygotowały przedstawienie, recytowały wiersze, tańczyły i prowadziły konkursy, a zespoły „Słobodzianki”
i „Wesnianki’ zaśpiewały wesołe piosen-

ki. Dziadkowie ze wzruszeniem przypatrywali się występom swoich wnucząt,
nagradzając ich gromkimi brawami, nie
kryli wzruszenia, podziwiając prezentacje swoich „skarbów” oraz chętnie
uczestniczyli w konkursach.
Nic nie zastąpi dzieciom Waszej
uwagi, bliskości i wspólnie spędzanego
czasu. Życzymy Wam, abyście mogli
poświecić go Waszym pociechom jak
najwięcej!
Antonina Pietrasz,
nauczycielka języka polskiego

Babcie i Dziadkowie powitali Pana Ambasadora karawajem.
Cała impreza odbywała się w języku polskim. Przedszkolaki zatańczyły i zaśpiewały. Były wspólne
międzypokoleniowe gry i zabawy,
które dostarczyły dużo emocji, radości i uśmiechu. Na zakończenie wszystkich zaproszono na
herbatkę.
To wzruszające spotkanie
bardzo przypadło do gustu
wszystkim babciom, dziadkom
oraz wnuczętom i zaowocowało propozycją corocznego kontynuowania święta.
W związku z tym dyrektor
Przedszkola nr 89 Dorina

Banciu postanowiła włączyć Dzień
Babci i Dziadka do stałego harmonogramu imprez przedszkolnych.
Irena Torbus,
nauczyciel skierowany
przez ORPEG
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21 января
в Польше
отмечается
День бабушки,
а 22 января –
День дедушки.
Бабушкам и
дедушкам дарят
цветы, подарки,
но прежде всего
– теплые слова,
знаки внимания
и уважения.
В детских
садах и школах
традиционно
в честь бабушек
и дедушек
устраиваются
концерты
и встречи за
столом
со сладостями.

Zespół nauczycieli z Przedszkola nr 89 w Kiszyniowie
w osobach: Galina Czernomoriec –
nauczyciel muzyki, Galina Morgun – metodyk, Marina Mandziuk – pedagog oraz Irena
Torbus – nauczyciel języka polskiego postanowił zorganizować
wraz z dziećmi z grupy numer 8
uroczystości z okazji Dnia Babci
i Dziadka. 22 stycznia 2020 roku
do przedszkola przybyli zaproszeni goście: Ambasador RP
w Kiszyniowie Bartłomiej Zdaniuk,
Łucja Buzut – pracownik ambasady oraz była dyrektor przedszkola
Irena Andriuța, która jest obecnie
szczęśliwą babcią.
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Dzień Babci i Dziadka po raz pierwszy
lecz z pewnością nie po raz ostatni

Laurka to
dla babci
i dziadka
bezcenny
upominek

FOTORELACJA

FOTORELACJA

Pomysł
obchodzenia
Dnia Babci
w Polsce pojawił się
w tygodniku
„Kobieta i Życie”
w 1964 roku.
W różnych ośrodkach polonijnych Republiki Mołdawii świętowano Dzień Babci i Dziadka,
o czym świadczą zdjęcia zamieszczone w sieciach społecznościowych. Zaprezentowane
przez uczniów wiersze, piosenki i tańce wzbudziły wiele emocji. To można łatwo zauważyć,
patrząc na szczęśliwe i rozpromienione twarze Babć i Dziadków, które dają wyraz tego, jak
ważne są takie spotkania i chwile spędzone wspólnie z wnukami.

ŚWIĘTO W DOMU POLSKIM
w BIELCACH
Dzień Dziadka
z kolei został
przeniesiony do Polski
z USA i Kanady
w latach 80.
XX wieku

Wspaniała impreza z okazji Dnia Babci i Dziadka
odbyła się w Domu Kultury w Głodianach. Organizatorem było Stowarzyszenie „Styrczańskie Dzwoneczki”.
W trakcie uroczystości mali artyści z przejęciem śpiewali piosenki z życzeniami i tańczyli, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane
pod ich adresem.
Następnie dzieci obdarowały swoje ukochane
Babcie i Dziadków upominkami, przygotowanymi własnoręcznie. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej
atmosferze.
Lilia Górska,
prezes Stowarzyszenia „Styrczańskie Dzwoneczki”
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BEZ WAS SMUTNY
BYŁBY ŚWIAT!
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WZRUSZAJĄCY DZIEŃ
BABCI i DZIADKA
w TYRNOWIE

POZNAJĄC KULTURĘ I SMAKI WSCHODNIE

KLUB MĄDREJ SÓWKI

Zagadki –

Czy mołdawska kuchnia
jest zdrowa czy niezdrowa?
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1.

Wszystkie pojazdy na świecie
muszą mieć koła, jak wiecie.
A te nie mają ich wcale!
I zimą jeździ się na nich wspaniale.

MAMAŁYGA to wyjątkowo dietetyczne danie.
I nie bez powodu w wielu krajach, w których uprawiana jest kukurydza, potrawa ta uznawana jest za
„hit”. Jest ona lekkostrawna. Problemem może być
jedynie to, że w Mołdawii je się ją z bardzo tłustymi
dodatkami, na przykład ze skwarkami oraz z mużdejem – wyjątkowo pikantnym sosem czosnkowym,
który powinni jeść całkowicie zdrowi ludzie (przepis
w numerze 9/2019 „Jutrzenki” – red.).

2. Jest biały, czarny albo w łaty,

puszysty, gładki lub kudłaty.
Na swego pana cierpliwie czeka,
a mówią o nim: „przyjaciel człowieka”.

3. Co za białe piórka

sypie zimą chmurka?

Odpowiedzi na zagadki prosimy wysyłać na
e-mail: redakcja.jutrzenka@gmail.com
lub przekazać przez nauczyciela j. polskiego.
Prosimy podawać swoje imię, nazwisko i wiek.
Rubrykę przygotowali członkowie
Koła Młodych Dziennikarzy „Polonia” z Głodian

Spośród 11 dzieci, które przysłały prawidłowe odpowiedzi na zagadki Mądrej Sówki
w 2019 roku, zostały rozlosowane nagrody: „Wielka księga łamigłówek”, książka-kolorowanka
„A B C małego patrioty” oraz znaczki pocztowe z wizerunkami kotów.
Nagrody otrzymują KATARZYNA i LIDIA MOISIEJEWE z Bielc. Gratulujemy!
Rozwiązanie zagadek z nr. 4/2019:
1. Bazie. 2. Pisanki. 3. Baranek.
4. Baba wielkanocna
Rozwiązanie zagadek z nr. 6/2019:
1. Morze. 2. Muszelka.
Rozwiązanie zagadek z nr. 7/2019:
1. Biedronka. 2. Kwiaty. 3. Motyl.
Rozwiązanie zagadki z nr. 8/2016:
1. Wiśnie. 2. Czereśnie. 3. Truskawki.
Rozwiązanie zagadki z nr. 10/2016:
1. Kogut.
Rozwiązanie zagadek z nr. 11/2016:
1. Jesień. 2. Kasztany.
Rozwiązanie zagadki z nr. 12/2016:
1. Wigilia.

Zachęcamy do udziału w konkursach „Jutrzenki”! 

BRYNDZA – niezwykle zdrowy produkt. Naturalna bryndza jest skarbnicą naturalnych witamin
i minerałów. Pomimo to należy zachować ostrożność
w przypadku problemów z nerkami i nadciśnieniem
tętniczym. Ale i w tych sytuacjach można ją jeść, unikając jedynie mocno solonych gatunków.
PŁACINTA I WIERTUTA. Główną zaletą tych
mącznych potraw jest to, że więcej w nich nadzienia niż samego ciasta. Dlatego wypieki te są zdrowe.

WINO. Jak wiadomo, wypicie niewielkiej ilości
dobrego wina, przykładowo lampki, nie tylko urozmaici posiłek, ale również przyniesie korzyści. Mówimy
tutaj zarówno o winach domowych jak i wytwarzanych przemysłowo. Najważniejsza jest ich jakość.
Jeśli jednak przekroczona zostanie sugerowana
dawka, wino zaszkodzi.
Dokonujemy analizy, która jest doskonale znana
miłośnikom zdrowego trybu życia: umiar w jedzeniu
jest korzystny i kuchnia mołdawska ze wszystkimi jej
wyjątkowymi cechami nie jest w tym odosobniona.
A w rzeczywistości, porównując ją do kuchni innych
europejskich narodów, np. do kuchni polskiej, dania
mołdawskie są zdrowsze. I to nie może nie cieszyć
zarówno mieszkańców Mołdawii jak i turystów :)

Emotki z… mamałygi
Mołdawscy graficy, na bazie stylizowanego wizerunku mołdawskiego
dania narodowego – mamałygi, stworzyli serię oryginalnych emotikonów.
Nowe „buźki” są animowaną
stylizacją wizerunków znanych postaci: poety Mihaila Eminescu, pisarza Iona Creanga, hospodarów
mołdawskich: Stefana Wielkiego
i Dymitra Kantemira, wokalisty zespołu „Zdob și Zdub” Romana Iagupova.

Redakcja

Jednakże nie należy przesadzać z ilością zjedzonego tłustego twarożku czy słodkich wiertut. Jedzone
w małych ilościach są przepysznymi potrawami.

Wśród nowych emotek są również takie, które przedstawiają mamałygę z różnymi dodatkami: mamałygę z dzbanem wina, ale także
mamałygę z najem1 i w kuszmie2.
    naj [rum. nai] – instrument muzyczny,
       fletnia Pana
2
    kuszma [rum. cușmă] – czapka pasterza
1

opracowała Natalia Barwicka
tłum. na język polski Swietłana Croița

Emotikon –
ideogram złożony
z sekwencji znaków
typograficznych,
służący do wyrażania
nastroju
w internecie :)
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Kuchnia mołdawska może być przedmiotem dumy
narodowej. Cechuje ją różnorodność, obfitość,
sprawia przyjemność zarówno żołądkowi, jak i ma
korzystny wpływ na nastrój psychiczny. Niestety
życie uczy, że nie zawsze to co smaczne jest zdrowe. Co konkretnie w kuchni mołdawskiej jest zdrowe, a których dań należy unikać?

Uwaga! Tradycyjnie pod koniec roku
wśród najaktywniejszych uczestników
Klubu Mądrej Sówki będą rozlosowane
nagrody!
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Bigos to tradycyjna dla
kuchni polskiej, litewskiej
i białoruskiej potrawa z kapusty i mięsa.
Trudno ustalić etymologie nazwy dania. Do dziś nie
jest ona jasna. Ciekawostkę stanowi zapewne fakt, iż
w dawnych czasach słowa
tego używano do określania
sposobu krojenia, siekania.
W późniejszym czasie „bigosem” określano galaretę
z siekanego mięsa. Bigos

przyrządzany w sposób zbliżony do współczesnego
pojawił się na polskich stołach prawdopodobnie pod
koniec XVIII wieku. Dawniej
dużą popularnością cieszył
się bigos, w którego skład nie
wchodziła kapusta.
Bigos przygotowuje się
w różnych wersjach, z różnymi składnikami i dodatkami –
jest bigos hultajski, węgierski,
litewski czy myśliwski. Coraz
częściej spotkać można się
także z bigosem wegetariańskim, gdzie mięso zastępowane jest na przykład kostką
sojową.
Bigos, obok pierogów
i żurku, jest jednym z cudownych dań, które pomimo wie-

lokrotnego odgrzewania, nie
tracą walorów smakowych.
Ciekawostką jest, że w najsłynniejszym dziele Adama
Mickiewicza – „Panu Tadeuszu” – natrafić możemy na
wers sławiący niezrównany
smak tego dania: „….w słowach wydać trudno bigosu
smak przedziwny, kolor i woń
cudną.”
O tym jak ważny był bigos na przestrzeni wieków
w polskiej kulturze może
świadczyć fakt, że w geście
każdego szanującego się
szlachcica, który wybierał
się na polowanie, kulig czy
odwiedziny do sąsiada, było
zabranie ze sobą kociołka
z bigosem.

Bigos staropolski
szlachecki

мужской род
ja 		
ty 		
on 		
pan 		
my 		
wy 		
oni		
panowie
państwo

chciałbym
chciałbyś
chciałby
chciałby
chcielibyśmy
chcielibyście
chcieliby
chcieliby
chcieliby

женский род
ja 		
ty 		
ona 		
pani 		
my 		
wy 		
one		
panie

chciałabym
chciałabyś
chciałaby
chciałaby
chciałybyśmy
chciałybyście
chciałyby
chciałyby

tować pod przykryciem. Dodać posiekane borowiki i śliwki razem z płynami, w których się moczyły. Gotować, mieszać co jakiś czas.
W garnku umieścić zawartość patelni oraz
garnka z kapustą. Dolać zagotowany kwas
z kapusty, doprawić solą, pieprzem. Gotować
2-2,5  godziny, często mieszając.
Bigos schłodzić i gotować codziennie przez
około 30 minut. Najlepszy jest po 4-5 dniach gotowania. Gotowe danie możemy zamrozić.

Opr. Nataliia Pityn

Измените выделенные жирным шрифтом слова
в соответствии с приведенными в скобках:
1. Chciałbym panu podziękować.

/ja – kobieta/

Chciałabym panu podziękować.
2. Chcielibyśmy tam pojechać.

/ja – mężczyzna/

.......................................................................................
3. Czy mogłabyś spotkać się ze mną jutro? /państwo/
.......................................................................................
.......................................................................................
4. On chciałby coś powiedzieć.

Wisława Szymborska

Kot w pustym
mieszkaniu
Umrzeć – tego się nie robi kotu.
Bo co ma począć kot
w pustym mieszkaniu.
Wdrapywać się na ściany.
Ocierać między meblami.
Nic niby tu nie zmienione,
a jednak pozamieniane.
Niby nie przesunięte,
a jednak porozsuwane.
I wieczorami lampa już nie świeci.

ĆWICZENIE / УПРАЖНЕНИЕ

l 50 dag kiszonej kapusty
l 35 dag słodkiej (białej) kapusty
l 3 małe cebule l 6-8 śliwek wędzonych
l 1 łyżeczka słodkiej papryki
l 40 dag różnego rodzaju mięsa
l 2 kiełbaski wieprzowe
l 6-8 suszonych grzybów
l szklanka zagotowanego kwasu z kapusty
l olej l przyprawy (sól, pieprz, liście laurowe,
ziele angielskie, cukier, kminek)
Grzyby należy opłukać, zalać przegotowaną wodą i zostawić do namoczenia. Namoczyć
też śliwki, żeby trochę zmiękły.
Mięso pokroić w kostkę i obsmażyć w niewielkiej ilości oleju, trochę poddusić.
Słodką kapustę poszatkować.
Posiekać cebulę i zeszklić na patelni. Dodać
przyprawy, przesmażyć, dołożyć kiszoną kapustę i zagotować. Można dodać trochę wody.
Słodką kapustę włożyć do dużego garnka,
doprawić kminkiem, dodać mięso i chwilę go-

ЗАПОМНИ, НЕ ЗАБУДЬ
сослагательное наклонение
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20 stycznia to Światowy Dzień
Bigosu – polskiego dania
narodowego. Dziś tradycyjne
polskie imprezy czy święta
bez bigosu wydają się
niewyobrażalne.

ZAPAMIĘTAJ, NIE ZAPOMNIJ

/one/

.......................................................................................
5. One chciałyby to zrobić, ale wiedzą, że im się to nie
uda.
/my – mężczyźni/
.......................................................................................
.......................................................................................

Słychać kroki na schodach,
ale to nie te.
Ręka, co kładzie rybę na talerzyk,
także nie ta, co kładła.
Coś się tu nie zaczyna
w swojej zwykłej porze.
Coś się tu nie odbywa
jak powinno.
Ktoś tutaj był i był,
a potem nagle zniknął
i uporczywie go nie ma.
Do wszystkich szaf się zajrzało.
Przez półki przebiegło.
Wcisnęło się pod dywan i sprawdziło.
Nawet złamało zakaz
i rozrzuciło papiery.
Co więcej jest do zrobienia.
Spać i czekać.
Niech no on tylko wróci,
niech no się pokaże.
Już on się dowie,
że tak z kotem nie można.
Będzie się szło w jego stronę
jakby się wcale nie chciało,
pomalutku,
na bardzo obrażonych łapach.
O żadnych skoków pisków na początek.
Rubrykę przygotowała Marita Rogowa,
Koło Młodych Dziennikarzy w Kiszyniowie
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Światowy Dzień Bigosu

CHWILA POEZJI
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SMACZNEGO!

J

utrzenka
Pismo Polaków w Republice Mołdawii

nr 1-2 [236] 2020 r.

Miesięcznik z kwartalnym dodatkiem
AFISZ POLSKO-MOŁDAWSKI
Ukazuje się od listopada 1996 r.
Zarejestrowany 2 maja 2007 r.
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Republiki Mołdawii

Adres do korespondencji:
Jutrzenka
skr. poczt. 983
MD-3101 Bălţi
MOLDOVA
e-mail:
redakcja.jutrzenka@gmail.com
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АКТИВАТОР
БИЗНЕСА
Польша – это страна для амбициозных людей,
здесь осуществляются мечты. Если вы планируете открыть собственный бизнес, то эта страна идеально
подходит для вас. Ваши амбиции связаны с получением хорошего образования? Вам опять же прямая дорога в Польшу! Легальное пребывание? Дело проще
простого! В Польше даже без образования вы сможете
найти свое место и создать комфорт для себя и своей
семьи.
АКТИВАТОР БИЗНЕСА – это компания, которая
упорно и энергично ПОМОЖЕТ ВАМ ДОСТИЧЬ УСПЕХА.
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕБЫВАНИЯ:
– Разрешение на временное пребывание
– Разрешение на постоянное пребывание
– Карта поляка
– Получение польского гражданства
– Отмена депортации с территории Польши
– Помощь семьям на территории Польши
– Денежный депозит для будущего ваших детей
– Частная медицинская помощь
– Страховка на все случаи жизни
СОЗДАЙ СВОЙ БИЗНЕС НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛЬШИ:
– Помощь в создании бизнеса
– Поддержка в поиске финансирования
– Совместное создание бизнес-планов
– Приобретение статуса – создание общества
с ограниченной ответственностью
– Помощь в получении прописки на территории
Польши
– Помощь в поиске работы
– Помощь в вопросах образования
Сотрудничайте с нами!
www.aktywatorbiznesu.com
e-mail: biuro@aktywatorbiznesu.com
fb. biznesaktywator
tel. +48 536 248 958 (Messenger, WhatsApp, Viber)

W NASTĘPNYM NUMERZE KWARTALNIKA

AFISZ
POLSKO-MOŁDAWSKI

Zespół „Wesołe Babcie” świętuje
piąty jubileusz
Stef Sadownikow:
W mieście, któremu wycięto serce
Mileştii Mici WINE RUN –
międzynarodowy bieg w podziemiu

