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w numerze:

W niedzielę, 12 lipca 2020 r., odbyła się II tura wyborów prezydenckich. W poniedziałek
Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki wyborów prezydenckich w Polsce.

WYNIKI GŁOSOWANIA W DRUGIEJ TURZE
Liczba
głosów

Procent
głosów

Wynik

DUDA Andrzej Sebastian

10 440 648

51,03 %

Został wybrany
w II turze głosowania

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz

10 018 263

48,97 %

Kandydat (Nazwisko i imiona)

Razem

20 458 911
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W II turze wyborów na Andrzeja Dudę zagłosowało
10 mln 440 tys. 648 wyborców.
Komitet Dudy złożył w PKW blisko 2,2 mln podpisów z poparciem dla jego kandydatury na prezydenta. W I turze wyborów, która odbyła się 28 czerwca, Duda uzyskał 43,5 proc. głosów; drugi
najlepszy wynik uzyskał Rafał Trzaskowski, na którego zagłosowało 30,46 proc. wyborców. Duda uzyskał ponad 3 mln  głosów
więcej w porównaniu do jego wyniku z I tury wyborów prezydenckich z 2015 r. Z kolei kandydat KO Rafał Trzaskowski otrzymał
o ponad 814 tys. głosów więcej niż ówczesny prezydent Bronisław Komorski, który z Dudą mierzył się pięć lat temu.
W kampanii wyborczej Duda przedstawił i podpisał „Kartę
Rodziny”, „Kartę wolności w sieci” oraz „Eko-Kartę”, które były
zbiorami działań podejmowanych przez ostatnie lata przez rząd
Zjednoczonej Prawicy oraz jego samego jako prezydenta w dziedzinie polityki prorodzinnej, internetu i ekologii; zawierały też
obietnice nowych inicjatyw w tych zakresach. Wśród zobowiązań
podpisanej przez prezydenta Karty Rodziny jest m. in. gwarancja
finansowych świadczeń prorodzinnych, jest tez mowa o „ochronie
dzieci przed ideologią LGBT” i „zakazie propagowania ideologii
LGBT w instytucjach publicznych”.
Duda w czasie kampanii wyborczej skierował też do Sejmu
projekt zmiany konstytucji, który wprowadza do ustawy zasadniczej zapis, że wykluczona jest adopcja dziecka przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym. Złożył też w Sejmie projekt
zmian w Prawie oświatowym, który jednoznacznie przesądza, że
działalność wszelkich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń,
która miałaby być prowadzona na terenie szkoły, wymaga nie tylko zgody dyrekcji szkoły, rady szkoły, ale też rodziców.
Spotykając się z wyborcami podkreślał, że chce doprowadzić
do tego, żeby polska rodzina żyła na takim samym poziomie jak
rodzina na zachodzie Europy; żeby nie było potrzeby wyjeżdżania za pracą na Zachód. Podkreślał też, że „do 2025 roku światłowód i szerokopasmowy internet muszą dotrzeć do każdego domu
i każdego mieszkania w naszym kraju”.
Andrzej Duda, przemawiając w niedzielę wieczorem po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów, obiecał, że Pałac Prezydencki nadal będzie otwarty dla ludzi o różnych poglądach,
różnych przekonaniach. Dodał, że regułą demokracji jest to, że
ludzie mają różne poglądy, ale konieczny jest szacunek, a pod
biało-czerwoną flagą jest miejsce dla każdego.
– Jeżeli ktokolwiek poczuł się urażony jakimś moim działaniem, czy moim słowem, przez te pięć lat, nie tylko w kampanii,
w
proszę, żeby przyjął moje przeprosiny – mówił.
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Wiadomości: Andrzej Duda
ponownie wybrany prezydentem
Polski
Z kart historii: Narodowy Dzień
Pamięci Ofiar Ludobójstwa
Temat z okładki: Nowa książka
o relacjach polsko-mołdawskich
Aktualności:
– Przekazanie organizacjom
polonijnym pomocy
humanitarnej
– „Polska Wiosna w Mołdawii”
będzie!
Tradycje znane i te zapomniane:
Czerwone korale
Z pamiętnika licealistki:
Nietypowa matura
Newsy dla Polonii:
Konkurs im. Iriny Stavschi
Książki: „Cudowne wakacje”
Newsy dla Polonii:
Stypendia w ramach programu
PLus – AKTYWNY STUDENT
Uczymy się polskiego
Klub Mądrej Sówki
Poznając kulturę i smaki
wschodnie: Puzle Piecezz
Smacznego!
Polska jest piękna:
Zamek Książ
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Projekt finansowany ze środków
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach Zadania publicznego
dotyczącego pomocy Polonii
i Polakom za granicą

Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów
i nie może być utożsamiana z oficjalnym
stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
i Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.
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Fot. Leszek Szymański / PAP
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Andrzej Duda ponownie
wybrany prezydentem Polski

WIADOMOŚCI

w pierwszej turze
wyborów
64,51 %

Frekwencja
w drugiej turze
wyborów
68,18 %

którzy ich wspierają, dla których
ważne są takie wartości, jak rodzina, nasza polska wspólnota,
nasza kultura, tradycja, historia,
bohaterstwo i duma, byli razem
w tych najważniejszych sprawach
– mówił Duda.
Przed II turą wyborów nie doszło do debaty telewizyjnej dwóch
kandydatów na urząd prezydenta; zastąpiły je dwa równoczesne
spotkania. Andrzej Duda wziął
udział w debacie TVP w Końskich
w Świętokrzyskiem, a Rafał Trzaskowski spotkał się z dziennikarzami 20 redakcji w wielkopolskim
Lesznie, w ramach organizowanej
przez jego sztab „Areny prezydenckiej”.

A

ndrzej Duda został
zaprzysiężony
na pierwszą kadencją
6 sierpnia 2015 r.
Kancelaria Prezydenta wskazuje, że przez ostatnie pięć lat
Andrzej Duda złożył 109 oficjalnych wizyt zagranicznych; w tym
czasie odbyło się 166 wizyt delegacji zagranicznych w Polsce.
W zakresie polityki międzynarodowej Duda stawiał na wzmocnienie
sojuszu z USA oraz pogłębienie
współpracy krajów Europy Środkowej, poprzez Inicjatywę Trójmorza czy Grupę Wyszehradzką.
Duda spotkał się pięciokrotnie
z prezydentem USA Donaldem
Trumpem. Jedno z tych dwustronnych spotkań miało miejsce
w Polsce, pozostałe odbyły się na
terenie USA.
Podczas wizyty w Waszyngtonie we wrześniu 2018 roku polski
prezydent, rozpoczynając spotkanie z Trumpem powiedział pamiętne słowa o zbudowaniu w Polsce
amerykańskiej bazy wojskowej,
która mogłaby się nazywać Fort
Trump. „Mam nadzieję, że prezydent USA Donald Trump podejmie
decyzję o skierowaniu kolejnych

jednostek wojsk do Polski” – mówił. Prezydenci podpisali wtedy
deklarację o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, energetyki oraz wymiany handlowej i inwestycji.
Do zawarcia konkretnego porozumienia w sprawie stacjonowania wojsk amerykańskich w Polsce
doszło podczas kolejnej oficjalnej wizyty Dudy W Białym domu
w czerwcu 2019 roku. Podpisana wówczas Wspólna Deklaracja
o Współpracy Obronnej w zakresie obecności sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakładała zwiększenie o tysiąc żołnierzy liczącej 4500  osób
amerykańskiej rotacyjnej bazy
wojskowej.
W czerwcu 2020 r. Duda złożył kolejną wizytę w Waszyngtonie; był pierwszą głową państwa
od czasu wybuchu epidemii koronawirusa, która odwiedziła Biały
Dom. Mówił wtedy, że Fort Trump
to nie nazwa fizycznie istniejącej
bazy, tylko zbiór działań zwiększających obecność wojskową USA
w Polsce za kadencji Donalda
Trumpa. "Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie coraz bardziej zaawansowana, czyli że Fort
Trump będzie się coraz bardziej
powiększał; na to liczę" – stwierdził Duda.
Prezydent zabiegał też w czasie swej mijającej kadencji o zniesienie wiz dla Polaków jadących
do USA. Udało się do tego doprowadzić; od 11 listopada 2019
obywatele Polski będą mogli bez
wiz podróżować do USA w celach
turystycznych i biznesowych na
okres do 90 dni.
W czasie kadencji Dudy Polska została wybrana na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa
ONZ (styczeń 2019-grudzień
2019). W trakcie sprawowania
mandatu Polska po 10 latach
powróciła do udziału w misjach
pokojowych ONZ. W tym czasie
z inicjatywy Polski Zgromadzenie

Ogólne ONZ w maju 2019 r. ustanowiło 22 sierpnia Międzynarodowym Dniem upamiętniającym ofiary aktów przemocy ze względu na
religię lub wyznanie.
Jedną z głośnych inicjatyw
prezydenta Dudy było złożenie
w Senacie projektu postanowienia
o zarządzeniu na 10-11 listopada
2018 r. referendum ogólnokrajowego dotyczącego zmian w konstytucji. Prezydent zaproponował
we wniosku do Senatu, by w referendum padło 10 pytań, m. in.
o to, czy Polacy są za uchwaleniem nowej konstytucji, czy są za
systemem prezydenckim, gabinetowym czy pozostawieniem obecnego modelu. Senat ostatecznie
nie wyraził zgody na zarządzenie
referendum.
Według danych Kancelarii Prezydent RP Andrzej Duda
w ciągu pięciu lat sprawowania
urzędu prezydenta złożył w Sejmie ponad 30 projektów ustaw.
Tuż po wygranych wyborach
w 2015 r. Duda złożył projekt nowelizacji ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przywracający poprzedni wiek emerytalny –
60  lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Obniżenie wieku emerytalnego było jedną z głównych obietnic wyborczych Dudy w kampanii
2015 r.
„Podtrzymuję zobowiązanie
z kampanii wyborczej: ustąpię
z urzędu, jeśli w pierwszym roku
prezydentury nie złożę dwóch zasadniczych dla mnie projektów:
dotyczących obniżenia wieku
emerytalnego i podniesienia kwoty wolnej od podatku” – mówił PAP
w sierpniu 2015 r. prezydent elekt
Andrzej Duda.
O ile prezydencki projekt dot.
obniżenia wieku emerytalnego
został uchwalony przez Sejm,
o tyle złożony przez Dudę w listopadzie 2015 r. projekt dot. podniesienia kwoty wolnej od podatku do
8 tys. zł nie doczekał się uchwalenia.

infografika: wybory.gov.pl

Jedną z pierwszych inicjatyw
prezydenta był też projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym wprowadzający instytucję
skargi nadzwyczajnej. Nowela
wprowadziła nowy środek prawny,
który umożliwia uchylenie prawomocnego orzeczenia sądu, jeżeli
narusza ono „zasady lub wolności i prawa człowieka zapisane
w konstytucji”. Prezydent złożył
też projekt nowelizacji Kodeksu
rodzinnego, który doprowadził do
tego, że świadczenia 500+ nie
wpływa na wysokość alimentów
oraz nie może być zajęte przez
komornika.
Inicjatywą prezydenta jest też
m. in. ustawa o Narodowej Strategii Onkologicznej, ustawa o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania
negatywnym skutkom COVID-19
czy utworzenie specjalnego Funduszu Medycznego.
Prezydent zawetował dziewięć ustaw, w tym: ustawę
o Sądzie Najwyższym i Krajowej
Radzie Sądownictwa (prezydent
miał uwagi do procedury wyboru

Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz sędziów do KRS);
nowelizację Kodeksu wyborczego
wprowadzającą zmiany w ordynacji do Parlamentu Europejskiego
(prezydenta argumentował, że
spowodowałaby ona, że ogromna
część obywateli nie miałaby reprezentacji w PE), ustawę o Regionalnych Izbach Obrachunkowych
(zdaniem prezydenta nadmiernie
ingerowała ona w samodzielność
samorządu terytorialnego.). Duda
zawetował też ustawę o pozbawianiu stopni wojskowych osób
i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-1990 sprzeniewierzyli
się polskiej racji stanu (chodziło
o pozbawienia stopni wojskowych, z mocy prawa, członków
Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego).
Andrzej Duda w trakcie prezydentury spotykał się z Polakami
w całym kraju; według Kancelarii
Prezydent RP odwiedził w ciągu
pięcioletniej kadencji 380 powiatów.
źródło: www.wnp.pl
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Jak mówił, chciałby, żeby Polska była oparta na fundamencie,
którym jest tradycja. – To są nasze wartości, które pozwoliły nam
przetrwać najtrudniejsze czasy,
także te, kiedy nie było polskiego
państwa. To jest wszystko to, co
zawsze tkwiło w polskiej rodzinie.
Dlatego Polska rodzina jest tak
cenna. I dlatego ja polską rodzinę chcę chronić ze wszystkich sił.
I dlatego chcę realizować prośby,
i postulaty rodzin, bo one są dla
mnie najważniejsze – oświadczył
Duda.
Podkreślał, że jego „plan na
najbliższy czas, a na najbliższe
lata to dynamiczny rozwój naszego kraju”. Jak mówił, konieczne
są do tego inwestycje, zarówno te
wielkie, jak Centralny Port Komunikacyjny czy przekop Mierzei Wiślanej, jak i mniejsze, m. in. budowa 200 przystanków kolejowych
w całym kraju, by walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym.
W końcówce kampanii przed II
turą wyborów prezydent apelował
do polityków, m. in. PSL, Koalicji
Polskiej i Konfederacji, by po wyborach się spotkać i porozmawiać
o najistotniejszych kwestiach. Dodał, że chce być patronem wielkiej
koalicji polskich spraw chroniącej
m. in. rodzinę i wartości tradycyjne.
– W ostatnich dniach mówiłem, że chciałbym, żeby powstała
koalicja dla polskich spraw, koalicja dla polskich wartości. Zachęcam do tej koalicji cały czas. Będę
czynił wszystko, żeby ona rzeczywiście powstała, aby politycy dzisiaj reprezentujący
różne opcje polityczne i ludzi,
Frekwencja
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IPN po raz pierwszy udostępnił on-line
Bazę Ofiar Zbrodni Wołyńskiej

11 LIPCA obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez
ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP.
W uchwale przyjętej 22 lipca
2016 r. Sejm oddał hołd ofiarom
mordów na obywatelach II Rzeczypospolitej (Polakach, Żydach,
Ormianach, Czechach i przedstawicielach innych mniejszości narodowych), dokonywanych w latach 1943-1945 przez ukraińskich
nacjonalistów z szeregów OUN,
UPA, SS-Galizien i innych formacji.
W ustawie wyrażono też wdzięczność wobec tzw. Sprawiedliwych
Ukraińców, którzy odmawiali udziału w mordach i ratowali Polaków.
11 i 12 lipca 1943 r. UPA dokonała skoordynowanego ataku na polskich mieszkańców ok.
150  miejscowości w powiatach
włodzimierskim, horochowskim,
kowelskim i łuckim. Wykorzystano
fakt gromadzenia się w niedzielę
11 lipca ludzi w kościołach. Doszło do mordów w świątyniach.
Około 50 kościołów katolickich na
Wołyniu zostało spalonych i zburzonych. Zbrodnie na Polakach
dokonywane były niejednokrotnie
z niebywałym okrucieństwem: ludzi palono żywcem, wrzucano do
studni, używano siekier i wideł, wy-

myślnie torturowano ofiary przed
śmiercią; gwałcono kobiety. Badacze obliczają, że tylko tego jednego dnia, 11 lipca, mogło zginąć ok.
8 tys. Polaków – głównie kobiet,
dzieci i starców.
Akcja UPA była kulminacją
trwającej już od początku 1943 r.
fali mordowania i wypędzania Polaków z ich domów, w wyniku której na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło ok. 100 tys. Polaków.
Sprawcami Zbrodni Wołyńskiej były
Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów – frakcja Stepana Bandery,
podporządkowana jej Ukraińska
Powstańcza Armia oraz ludność
ukraińska uczestnicząca w mordach polskich sąsiadów. OUN-UPA
nazywała swoje działania „antypolską akcją”. To określenie ukrywało
zamiar, jakim było wymordowanie
i wypędzenie Polaków.
Za przeprowadzenie ludobójczej czystki etnicznej na Wołyniu
i w Małopolsce Wschodniej na
polskiej ludności cywilnej bezpośrednią odpowiedzialność ponosi główny dowódca UPA, Roman
Szuchewycz.

Określenie „zbrodnia wołyńska” dotyczy nie tylko masowych
mordów dokonanych na terenach
Wołynia, czyli byłego województwa wołyńskiego, ale także w województwach lwowskim, tarnopolskim i stanisławowskim (Galicja
Wschodnia), a także w województwach lubelskim i poleskim.
Według szacunków polskich
historyków ukraińscy nacjonaliści
zamordowali około 100 tys. Polaków. 40-60 tys. zginęło na Wołyniu,
20-40 tys. – w Galicji Wschodniej,
a co najmniej 4 tys. na ziemiach,
znajdujących się obecnie w granicach Polski. Terror UPA spowodował, że setki tysięcy Polaków
opuściły swoje domy, uciekając do
centralnej Polski. Zbrodnia Wołyńska spowodowała polski odwet,
w wyniku którego zginęło ok. 1012 tys. Ukraińców, w tym 3-5 tys.
na Wołyniu i w Galicji Wschodniej,
przy czym część ukraińskich ofiar
zginęła z rąk UPA, za pomoc udzielaną Polakom lub odmowę przyłączenia się do sprawców rzezi.
Na podstawie: www.sejm.gov.pl

Instytut Pamięci Narodowej w związku z przypadającą w lipcu 77. rocznicą kulminacji zbrodni wołyńskiej
przygotował bazę zbrodni
i ofiar ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów
ukraińskich na Wołyniu
i w Małopolsce Wschodniej.
Baza Ofiar zbrodni jest dostępna na portalu
zbrodniawolynska.pl
W specjalnej zakładce
„Baza Ofiar” można znaleźć
informacje o ofiarach oddziałów OUN-UPA – nie tylko
o zamordowanych Polakach,
ale także o osobach innych
narodowości, w tym o zamordowanych Ukraińcach,
którzy nieśli pomoc polskim sąsiadom, zagrożonym
przez ukraińskich nacjonalistów.

Obecnie baza liczy ok. 17 tys.
wpisów dotyczących wyłącznie
dawnego województwa wołyńskiego. Dalsze prace nad bazą
będą dotyczyć pozostałych województw – m.in. lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego, na
terenie których działały oddziały
ukraińskich nacjonalistów.
Dane dotyczące zbrodni i ofiar
banderowców weryfikowane są
na podstawie dostępnej literatury
naukowej, m.in. publikacji Władysława i Ewy Siemaszków, akt
śledczych oraz dokumentacji archiwalnej i fotograficznej, rozproszonej po archiwach, bibliotekach,
muzeach i zbiorach prywatnych.
Baza umożliwia wyszukiwanie informacji m.in. poprzez imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, datę
śmierci. Do opisów dołączone są
czasem fotografie ofiar.

Integralną częścią
projektu jest interaktywna mapa zbrodni,
na której oznaczono
miejsca śmierci powiązane z danymi ofiar
i faktami opisanymi
w bazie. Korzystający
z bazy mają możliwość
zgłaszania
uzupełnień do opisów oraz
dodawania
nowych
za pomocą specjalnie
przygotowanego formularza kontaktowego. Prace nad bazą,
która jest długofalowym projektem IPN,
rozpoczęto na początku 2019 r. Zakończenie projektu przewidywane jest na lipiec
2023  r., co zbiegnie się
obchodami 80. rocznicy ludobójstwa.

Na początku lipca w całej Polsce oraz w ośrodkach polonijnych w Europie i Ameryce
Północnej odbywają się różnego rodzaju upamiętnienia z okazji rocznicy „Krwawej Niedzieli”
na Wołyniu. 11 lipca zapalają Zniczy Pamięci pod pomnikami i pamiątkowymi tablicami.
Miejsc tych jest wiele na terenie całej Polski. Jeżeli jednak w danej miejscowości nie ma
kresowego monumentu, to zapalają znicze pod jakąkolwiek inną tablicą upamiętniającą
męczeństwo Polaków.
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źródło: wspolnota-polska.org.pl

Podczas konferencji prasowej 8 lipca 2020 roku w stołecznym Centrum Edukacyjnym
IPN im. Janusza Kurtyki została zaprezentowana Baza Ofiar Zbrodni Wołyńskiej. Korzystający
z bazy mają możliwość zgłaszania uzupełnień do opisów oraz dodawania nowych za pomocą
specjalnie przygotowanego formularza kontaktowego.
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NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI
OFIAR LUDOBÓJSTWA

AKTUALNOŚCI

TEMAT Z OKŁADKI

Publikacja zawiera 27 artykułów opublikowanych w ramach sekcji chronologiczno-problemowych (archeologii i wieków średnich,
historii nowożytnej, historii najnowszej, sztuki, kultury i osobowości), których autorami są badacze
z Polski, Mołdawii, Rumunii, Gruzji, Węgier. Ich
krótkie omówienie zaprezentowała we wstępie
współredaktorka tomu Lilia Zabolotnaia z Muzeum Narodowego. Choć tematyka tych artykułów jest zróżnicowana, ich treści po raz kolejny
podkreśla znaczenie kontaktów Polski i Polaków z ziemiami mołdawskimi w przeszłości, które co najmniej do XIX  wieku były
również często faktycznymi początkami
stosunków polsko-rumuńskich. Dopiero później można łatwiej wyodrębniać
problematykę rosyjskiej Besarabii, austriackiej Bukowiny i księstw jednoczącej się Rumunii oraz związków tych ziem
z losami Polaków, którzy swojego państwa już nie posiadali. Problemy czasów najdawniejszych dotyczą w publikacji stosunków polskich władców
z Księstwem Mołdawskim, spraw militarnych, kościelnych i finansowych
między obu krajami, a okres XIX  wieku związany jest z rolą Besarabii
w polskim Powstaniu Styczniowym
1863, z Polakami w Besarabii, problemami religijnymi. Dzieje najnowsze obej-

mują szersze stosunki polsko-rumuńskie, miejsce
obu państw w polityce europejskiej, problemy
mniejszości polskiej w Besarabii i w ogóle podobieństw oraz różnic między odrodzoną Polską
a zjednoczoną Rumunią a także współczesnych
kontaktów między Polską a republiką Mołdawii.
Artykuły ostatniej części publikacji prezentują
między innymi sylwetki znanych w dziejach Besarabii Polaków (np. Feliksa Dutkiewicza, czy Tadeusza Malinowskiego).
Nie jest również przypadkiem, że kolejnym
autorem wstępu do publikacji jest rzymsko-katolicki biskup Kiszyniowa Anton Coşa, gdyż – jak
wspomniano wyżej – wiele artykułów w niej zawartych dotyczy polsko-mołdawskich kontaktów religijnych. Jak pisze ksiądz biskup, także
w roczniku „Analecta catholica”, wydawanym
przez Diecezję Kiszyniów od 2005 r., publikowane
są artykuły naukowe, dokumenty, wspomnienia,
materiały o osobowościach, które odzwierciedlają rolę biskupów, księży i wiernych polskiego
pochodzenia w tworzeniu i rozwoju, działalności
konspiracyjnej i odrodzenie naszego kościoła.
Dzięki opublikowaniu książki w języku angielskim, wiedza o bogactwie relacji polsko-mołdawskich dotrze do szerszego grona zagranicznych czytelników.
Krzysztof Nowak

Przekazanie organizacjom polonijnym
pomocy humanitarnej do walki z Covid-19
Część pomocy humanitarnej
do walki z Covid-19 ofiarowanej przez polski rząd oraz polskie spółki skarbu państwa, przy
wsparciu Unii Europejskiej, została przekazana w piątek, 24 lipca,
na ręce przedstawicieli organizacji
polonijnych z Republiki Mołdawii.
Ambasador RP w Kiszyniowie Bartłomiej Zdaniuk podziękował prezesom za wytrwałość
i kontynuację pracy na rzecz propagowania kultury polskiej nawet
w trudnym czasie pandemii. Ze
smutkiem odnotował fakt, iż nie
ma w tym roku możliwości zrealizowania wielu interesujących
i zaplanowanych wcześniej przedsięwzięć, wyrażając jednocześnie
nadzieję na nadrobienie zaległości wiosną 2021 roku. Pani attachée Joanna Bieńczak zachęciła
wszystkich obecnych do wykorzystania potencjału, jaki stwarza komunikacja on-line i do organizo-

wania przedsięwzięć polonijnych
z jego wykorzystaniem.
Wszyscy zebrani pogratulowali pani Antoninie Pietrasz, prezez nowo zarejestrowanej organizacji polonijnej „Mała Ojczyzna” ze
wsi Słoboda-Raszków, życzyli jej
sukcesów i owocnej współpracy
z pozostałymi stowarzyszeniami.

Wicedyrektor Szpitala Republikańskiego im. Timofei Moșneaga pani Natalia Gaibu, na terenie
którego pomoc została przeka-

zana, życzyła wszystkim dużo
zdrowia i prosiła o przestrzeganie
wszelkich zaleceń związanych
z pandemią.
Prezesi organizacji polonijnych złożyli na ręce Pana Ambasadora serdeczne podziękowania
za otrzymaną pomoc.
W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Medycznego w Mołdawii,
Stowarzyszenia Polonijnych Organizacji Medycznych w Mołdawii,
Stowarzyszenia „Polska Wiosna
w Mołdawii”, Stowarzyszenia
„Dom Polski” w Bielcach, Stowarzyszenia Polaków Gagauzji,
Związku Polaków w Sorokach,
Stowarzyszenia „Mała Ojczyzna”
w Słobodzie-Raszków (Naddniestrze).
na podstawie www.gov.pl
Zdjęcia: Mirosław Horyn
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Dzięki wsparciu Ambasady Rzeczypospolitej
Polskiej w Kiszyniowie, przy współudziale Narodowego Muzeum Historycznego Mołdawii, ukazała się niedawno w Kiszyniowie publikacja w języku angielskim Polish-Moldovan relations to the
centenary of the regaining of Independence
by Poland (Relacje polsko-mołdawskie w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości),
będąca pokłosiem konferencji zorganizowanej
tam w październiku 2018 r. z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę i stulecia
zjednoczenia państwa rumuńskiego. Jak podkreśla we wstępie jeden z jej redaktorów naukowych, ambasador Bartłomiej Zdaniuk, ważnym
celem tego przedsięwzięcia było także podkreślenie bogactwa relacji polsko-mołdawskich,
obejmujące okres na długo przed 1918 rokiem
i dalej po dzień dzisiejszy.
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Nowa książka
o relacjach polsko-mołdawskich
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– Zapewnić bezpieczeństwo epidemiologiczne
uczestników i widzów, zapobiec rozprzestrzenianiu
się zarażenia koronawirusem w warunkach tak masowego wydarzenia, jakim jest festiwal polskiej diaspory
w Mołdawii, nie jest jeszcze możliwe – zaznaczają
organizatorzy festiwalu. – Rozważaliśmy różne możliwości jego prowadzenia w 2020 roku, ale pandemia
wprowadza zbyt wiele zmian w nasze plany, więc zdecydowaliśmy o przesunięciu festiwalu na przyszły rok.
Nie oznacza to jednak, że przygotowania do XX festiwalu zostały w tym roku zawieszone. Jest pomysł na
przygotowanie filmu z występami polonijnych zespołów i solistów, którzy brali udział w poprzednich edycjach. Planujemy pokazać go podczas uroczystego
otwarcia jubileuszowego festiwalu w maju 2021 roku.
Festiwal „Polska Wiosna w Mołdawii”, który ma
długą tradycję, zajmuje znaczące miejsce w krajobrazie kulturowym mniejszości narodowych Republiki
Mołdawii. Wizytówką festiwalu jest jego klimat. Ponad
500 osób rokrocznie spotyka się na galowym koncercie w Kiszyniowie: przedstawiciele polonijnych organizacji i zespołów artystycznych ze wszystkich zakąt-

ków Mołdawii, korpus dyplomatyczny, goście z Polski
oraz liczni mieszkańcy stolicy. Na festiwalu występują
uznane już zespoły i debiutanci. Festiwalowa publiczność jest wyjątkowa, ponieważ szczególną atmosferę
podniosłości i radosnych spotkań tworzą ludzie, którzy
gromadzą się tutaj, aby po raz kolejny dotknąć sercem
Polski. Uroku dodaje wieczór integracyjny, który odbywa się po koncercie w miejscowości wypoczynkowej
Vadul-lui-Vodă koło Kiszyniowa, zmierzch letnich nocy
nad Dniestrem i tradycyjne rozmowy Polaków do białego rana...
Pierwszy Festiwal „Polska Wiosna w Mołdawii” odbył się w 2001 roku z inicjatywy Polonii i przy wsparciu
Ambasady RP w Kiszyniowie. Wkrótce przedsięwzięcie to stało się ważnym wydarzeniem artystycznym
w stolicy Mołdawii, a zaczynając od VI edycji organizatorem i nośnikiem nowych idei festiwalowych jest
Stowarzyszenie „Polska Wiosna w Mołdawii” powołane w 2006 r. Oprócz corocznych przygotowań festiwalu, stowarzyszenie prowadzi działania edukacyjne,
organizując szkolenia, warsztaty, konkursy. Dowodem
aktywności stowarzyszenia w obszarze popularyzacji

jubileuszowy festiwal

POLSKA WIOSNA W MOŁDAWII
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Z powodu
pandemii
koronawirusa
organizatorzy
polonijnego
festiwalu
„Polska Wiosna
w Mołdawii”
zmuszeni byli
odwołać
tegoroczną
edycję.

Widzimy się w przyszłym roku!

Plakat przygotowany przez Koło Młodych Dziennikarzy w Kiszyniowie

lonusów również przyciąga perspektywa pracy przy
komputerze – chętnie uczą się łamania, opracowania
zdjęć i szaty graficznej czasopisma. Ponadto w przyszłości Koło Młodych Dziennikarzy „Polonia” planuje
wydanie własnego pisemka młodzieżowego, a na
razie młodzież ma do swojej dyspozycji kilka rubryk
w polonijnym czasopiśmie „Jutrzenka”.
Projekt „Koło Młodych Dziennikarzy w Kiszyniowie” realizowany jest dzięki dofinansowaniu Fundacji
„Pomoc Polakom na Wschodzie” ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za
granicą.
Julia Kiriłłowa

KIRYŁŁ STATKIEWICZ:
– Jako członek Koła Młodych
Dziennikarzy mogę powiedzieć,
że jest to bardzo interesujące
i fascynujące! Podczas zajęć
z naszym kierownikiem Panią
Swietłaną Laptiacru dowiedzieliśmy się, jak wybrać UDANY
tytuł artykułu, jak napisać lid,
który BĘDĄ CZYTAĆ, jak znaleźć odpowiednią ilustrację do
artykułu i POPRAWNIE WSKAZAĆ ŹRÓDŁO. Okazuje się, że
nie jest łatwo wybrać zdjęcie,
które zainteresuje czytelnika,
obowiązują tu swoje zasady.
Zrozumiałem, że chcę się uczyć
sztuki fotografii!

MARITA ROGOWA:

ANASTAZJA CICIERINA:
– Bardzo mi się podoba projektowanie kolorowych stron
czasopisma. Obróbka zdjęć
i układ wymagają dużo cierpliwości. W tym roku na zajęciach
poznawaliśmy zasady pracy
w programie Photoshop. Ze
względu na pandemię lekcje te
odbywały się zdalnie. Zapewne
dzięki temu, że były one indywidualne, nauczyłam się tak dużo
nowego i potrafię już samodzielnie opracować kolaż. Kogo to
zaciekawi – niech dołącza do
nas!

https://www.facebook.com/
1567989966847726/
videos/812287742860060

– Na jednym z zajęć każdemu z nas zaproponowano samodzielnie przygotować rubrykę
„Chwila poezji” w miesięczniku
„Jutrzenka”. Chętnie skorzystałam z takiej propozycji i umieściłam wierz Wiesławy Szymborskiej „Kot w pustym mieszkaniu”,
który mi się bardzo podoba. Postanowiliśmy też kontynuować
nasze spotkania z polską poezją
nie tylko na łamach czasopisma,
ale także w Internecie. Przypomniałam sobie kilka ulubionych
wierszy, które wcześniej recytowałam podczas konkursu im.
A. Mickiewicza „KRESY”. Nagrałam je na wideo i zamieściłam
na facebooku, to moje wyzwanie
podchwycili członkowie naszego
Koła oraz inni miłośnicy polskiej
poezji z mołdawskiej miejscowości Głodiany. Obecnie robimy
montaż i później cały filmik zamieścimy na stronie stowarzyszenia.
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XX Jubileuszowy Festiwal „Polska Wiosna w Mołdawii”, zaplanowany wcześniej na 16-17 maja 2020 r.
w Kiszyniowie, został przesunięty na 2021 rok. Ale, jak zapewnia organizator – Stowarzyszenie „Polska
Wiosna w Mołdawii” – przygotowania do festiwalu nie ustają, tak samo, jak nie ustają w tym okresie
działania samej organizacji.

tradycji i regionalnej kuchni jest powołanie Klubu „Witaj Polsko!”, a od 2017 r. stowarzyszenie wydaje kwartalnik „Afisz polsko-mołdawski” – dodatek społeczno-kulturalny pisma Polaków w Mołdawii „Jutrzenka”,
w którym są publikowane informacje o wydarzeniach
i imprezach o charakterze kulturalnym, promujących
kulturę polską, które odbyły się lub wkrótce odbędą
się w stolicy. „Afisz” przybliża również sylwetki działaczy kultury polskiej czytelnikom w Mołdawii, promuje
polskie książki i filmy.
W ubiegłym roku przy stowarzyszeniu „Polska
Wiosna w Mołdawii” rozpoczęło swoją działalność
Koło Młodych Dziennikarzy. Pod opieką redakcji „Afisza” młodzież opanowuje świat dziennikarstwa. Po-
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„Polska Wiosna w Mołdawii” BĘDZIE!
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Czerwone korale to chyba najbardziej
charakterystyczny dodatek do polskiego kobiecego stroju ludowego. Nosiły go krakowianki, łowiczanki, górałki, poznanianki… Był
popularny w całej Polsce. Do dziś tego typu
ozdoba jednoznacznie kojarzy nam się z folklorem i ludowością. Co sprawiło, że sznury intensywnie czerwonych kamieni tak bardzo się
podobały?

Красные бусы – это, пожалуй, самое
характерное дополнение к польскому женскому народному костюму. Его носили краковчанки, ловичанки, гуральки и жительницы
Познани... Было оно популярно во всей Польше. До сих пор этот тип украшения однозначно ассоциируется у нас с фольклором
и народностью. Почему так любят это украшение из ниток ярко-красных бусин?

Biżuteria z głębin morza
Koralowce, z których powstają piękne koraliki o charakterystycznej barwie to parzydełkowce. Te zwierzęta żyją w Morzu Śródziemnym u wybrzeży Wysp Kanaryjskich i Japonii
oraz w kilku innych miejscach na świecie. Rosnąc, tworzą krzewiaste kolonie, których
podstawą jest wapienny szkielet – to on jest
wykorzystywany do wyrobu biżuterii. Sama
obróbka kruszcu jest bardzo pracochłonna
i wymaga dużej uwagi, co sprawia, że same
korale są jeszcze bardziej cenne.

Украшения из глубин моря
Коралловые полипы, из которых изготавливают красивые бусины с характерным цветом, – это морские беспозвоночные из типа
cтрекающих. Эти животные живут в Средиземном море, у берегов Канарских островов и Японии, а также в нескольких других
местах планеты. В процессе их роста образуются кустарниковые колонии, основой которых является известковый скелет – именно
он используется для изготовления украшений.
Обработка руды сама по себе очень трудоемка и требует большого внимания, что делает сами кораллы еще более ценными.

Przez królewskie dwory
pod wiejskie strzechy
Tymi wyjątkowymi kamieniami ozdobnymi
interesowano się już w starożytności, ale ich
złoty wiek przypada na XIX stulecie. Wówczas
stały się popularne nie tylko we Włoszech
(gdzie były najbardziej znane), ale w całej Europie. Początkowo rozpowszechniły się wśród
dworzan i szlachty, następnie przeszły do
mody mieszczańskiej, skąd przywędrowały na
wieś. Były synonimem dostatku i bogactwa –
sznur korali mógł kosztować nawet tyle, co

Через королевские усадьбы
под сельские крыши
Этими уникальными декоративными камнями интересовались еще в древности, но их
золотой век приходится на XIX столетие. Тогда
они стали популярны не только в Италии (где
были наиболее известны), но и во всей Европе.
Сначала они распространились среди придворных и дворян, затем – среди мещанства,
откуда и переселились под сельские крыши.

Jeden sznur, trzy, a może dziewięć?
Czerwone korale zakładano do stroju uroczystego, na największe okazje świąteczne
i rodzinne. Były obowiązkowym elementem
stroju każdej Panny Młodej. Ich wygląd oraz
długość zależała od zamożności, pozycji
społecznej, ale także od miejscowej mody.
W niektórych regionach korale przypominały
obróżkę i jedynie okalały szyję, w innych były
tak długie, że wypełniały dekolt zachodząc
na gorset lub kaftan. Liczba sznurów była najczęściej nieparzysta, co było związane z magicznym znaczeniem liczb. Zwykle było ich
trzy lub pięć. Bardziej zamożne kobiety nosiły nawet siedem albo dziewięć, natomiast
w okolicach Rzeszowa i Łańcuta noszono nawet po kilkanaście sznurów korali!
Magiczna moc czerwonych korali
Oprócz swojej funkcji ozdobnej, korale
miały również inne właściwości, wykraczające poza świat rzeczywisty. Przypisywano im silne właściwości ochronne – nosząca je kobieta była zabezpieczona przed urokami, złymi
spojrzeniami oraz przed chorobami i dolegliwościami. Korale miały także odzwierciedlać
stan zdrowia właścicielki: jeśli ich kolor bladł,
było to oznaką choroby – i przeciwnie, coraz bardziej intensywna barwa ukazywała powrót do zdrowia.
Czerwone niczym wino korale
wciąż zachwycają swoim urokiem. Doskonale rozumiemy,
czemu intensywny kolor kamieni ozdobnych tak bardzo
polubiła polska wieś. Ten
rodzaj biżuterii także dziś
sprawdzi się na wiele okazji – nie tylko do stroju ludowego, dlatego warto
mieć choć jeden sznur
czerwonych korali w swojej kasetce.
źródło: folklorysta.pl
Czerwone korale
w łowickim stroju ludowym

Коралловые бусы были синонимом достатка
и богатства – нитка бус стоила столько же,
сколько одна корова! По этой причине бусы
часто передавались из поколения в поколение, и те девушки, которым не от кого было
унаследовать это прекрасное украшение,
тяжело работали, чтобы его себе купить.
Одна нитка, три или девять?
Красные коралловые бусы надевались
с праздничным нарядом на самые большие
праздники и семейные торжества. Они были
обязательным элементом наряда каждой
невесты. Их внешний вид и длина зависели
не только от достатка, социального положения, но и от местной моды. В одних регионах
бусы напоминали ошейник и только обрамляли шею, в других они были такими длинными, что заполняли вырез блузки, заходя на
корсет или кафтан. Число ниток чаще всего
было нечетным, что было связано с магическим значением чисел. Обычно их было три
или пять. Более состоятельные женщины носили даже семь или девять, в то время как
в окрестностях Жешува и Ланьцута носили
и более десяти ниток бус!
Магическая сила кораллов
Помимо своей декоративной функции,
бусы обладали и другими свойствами, выходящими за рамки реального мира. Им приписывались сильные защитные свойства –
носящая их женщина была защищена от
чар, сглаза, а также от болезней и недугов.
Украшение должно было также отражать
состояние здоровья его владелицы: если
их цвет бледнел, это было признаком
болезни, и наоборот – все более интенсивный оттенок кораллов означал
выздоровление.
Бусы цвета красного вина попрежнему очаровывают своей
красотой. Понятно, почему яркий цвет декоративных камней так понравился польской деревне.
Этот вид ювелирных изделий
и сегодня подходит для различных
случаев – не только для народного
костюма, поэтому стоит иметь в своей
шкатулке хотя бы одни красные бусы.
Источник: folklorysta.pl
Перевод с польского: Екатерина Дерваль
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korale

jedna krowa! Z tego powodu korale często
przekazywano z pokolenia na pokolenie, a te
dziewczyny, które nie miały od kogo odziedziczyć tej pięknej biżuterii, ciężko pracowały,
aby ją sobie kupić.
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TRADYCJE ZNANE I TE ZAPOMNIANE

Z PAMIĘTNIKA LICEALISTKI

Z PAMIĘTNIKA LICEALISTKI
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27 czerwca 2020. Już po egzaminach maturalnych. Już jadę do domu, do Mołdawii! Za oknem
autobusu znika granica Polski i ja wspominam ten
czas, który spędziliśmy w czasie kwarantanny
w naszym internacie przy Liceum Polonijnym Kolegium im. św Stanisława Kostki.
Dla wszystkich uczniów środa 26 marca była
zwykłym dniem, ale nikt nawet nie przypuszczał, że to będzie ostatni dzień w roku szkolnym
2019 / 2020. A dla maturzystów to był prawdziwy
szok – już koniec uczenia się w szkole i nie wiadomo, co będzie z egzaminami maturalnymi!
Na początku nam powiedziano, że kwarantanna będzie trwać dwa tygodnie... Dyrekcja naszego
internatu ogłosiła, że uczniowie mogą natychmiast
pojechać do domu, ale dla chętnych jest również
możliwość zostania w bursie. Po paru dniach
mniej niż połowa wyjechała z internatu do domu.
Ja pozostałam. Ot tego dnia nasze życie zmieniło
się, nie mogę powiedzieć, że kardynalnie, ale było
już inne.
W internacie została dość liczna grupa
uczniów, przeważnie młodzież z liceum polonij-

Teren, na którym znajduje się nasza szkoła był
zamknięty, mogliśmy spacerować tylko wewnątrz. Przy
szkole jest piękny ogródek, dużo ławek

nego pochodząca
z Kresów Wschodnich i innych krajów Eurazji. Podlegaliśmy izolacji
w internacie. Według porządku dnia
mieliśmy czas na
naukę, na odpoczynek
i na spacer. Nie ukrywam, że na
początku było trudno przyzwyczaić się do nowych
zasad: lekcje prowadzono zdalnie, nie mieliśmy
możliwości pójść do sklepu, do parku. Nie wychodziliśmy na ulice, nie spotykaliśmy się z nikim z zewnątrz. W taki niełatwy czas wspierali nas wychowawcy, dyrekcja i oczywiście nasi rodzice, którzy
byli tysiące kilometrów od nas! A my martwiliśmy
się o nich...
Wielkanoc świętowaliśmy w internacie. Byliśmy wszyscy razem i czuliśmy się jak jedna duża
rodzina.
Nieoczekiwanie do wszystkich uczniów naszego liceum zwróciła się Pani Prezydentowa Agata
Kornhauser-Duda. Jak to podniosło nas na duchu!
Rozmawialiśmy przez Skype. Mieliśmy możliwość
złożenia życzeń z okazji jej urodzin. To dla nas
było bardzo ważne, że w tak trudnym dla Polski
i świata okresie, Pierwsza Dama znalazła czas,
by porozmawiać z nami, zapytać o to, jak sobie
radzimy i o sytuację w krajach, z których pochodzimy. Pani Prezydentowa była bardzo zdziwiona,
że my podczas pandemii nie wróciliśmy do domu,
ale Polska to nasz dom, nasza Ojczyzna, dlatego
zostaliśmy w internacie. Jako nauczycielka języka
niemieckiego Pani Prezydentowa zaproponowała
uczniom lekcje on-line. Byliśmy bardzo wdzięczni
za wszystkie formy wsparcia i zrozumienia.
Dyrekcja ze swojej strony robiła wszystko,
żebyśmy czuli się dobrze. Były organizowane seanse filmowe. Na stołówce nam gotowali bardzo
smaczne jedzenie i dodatkowo dawali przekąski.
Przez ten czas izolacji zaprzyjaźniliśmy się i internat stał się nie tylko naszym miejscem zamieszkania, ale i drugim domem.
My, jako maturzyści, wcześniej zakończyliśmy
rok szkolny, po egzaminach rozdano nam świadectwa ukończenia liceum. Natomiast dla pozostałych uczniów zakończenie zajęć nastąpiło pod
koniec czerwca. A już w czerwcu dyrekcja liceum

iceum Polonijne Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie jest szkołą kontynuującą
tradycje elitarnego Gimnazjum i Liceum męskiego, do którego uczęszczali m.in. Witold
Gombrowicz, Władysław Bartoszewski i Stanisław Baliński. Już od kilkunastu lat misją Liceum
Polonijnego jest zapewnienie polskiej młodzieży ze Wschodu wysokiego poziomu nauczania,
a także patriotyczne wychowanie i odbudowanie ich więzi z Polską. Rokrocznie naukę w liceum
rozpoczyna ponad 100 uczniów z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Rosji, Kazachstanu, Uzbekistanu,
Armenii i Gruzji.
dała nam pozwolenie na wyjście do miasta. Od
początku epidemii nie mogliśmy opuszczać internatu i musieliśmy stosować się do zaleceń służb
sanitarnych, dlatego, wychodząc z internatu po
tych miesiącach izolacji, trzeba było przyzwyczaić
się do nowego trybu życia. Noszenie maseczek
w centrach handlowych, w sklepach i autobusach,
dezynfekowanie rąk przy wejściu do sklepu – to
wszystko było dla nas dziwnie. Ale podporządkowaliśmy się wszystkim zasadom. Dzięki temu nikt
z nas nie zachorował.
Cierpliwość i przyjaźń pomogły nam przeżyć
ten trudny czas. Wydaje mi się, że podczas tych
trzech miesięcy kwarantanny staliśmy się sobie
bliżsi, niż podczas trzech lat nauki w liceum. Staliśmy się prawdziwą rodziną. Już wiem, że będę
trochę tęsknić za wszystkimi!
Jana Barwicka
Głodiany, Mołdawia

Rozmowa z Panią Prezydentową przez Skype
dostarczyła młodzieży z Liceum Polonijnego
wiele radości

PODOBNIE
JAK W RODZINIE,
MIESZKAMY
W JEDNYM
DOMU

Redakcja „Jutrzenki” gratuluje naszej stałej korespondentce Janie Barwickiej, która po zdaniu
tegorocznej matury osiągnęła swój wyznaczony cel – studiować na Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Życzymy Janie dalszych sukcesów w nauce!
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O tym, jak zdawała egzaminy maturalne w Liceum Polonijnym Kolegium im. św. Stanisława
Kostki w Warszawie podczas kwarantanny, opowiada nasza korespondentka JANA BARWICKA.
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KSIĄŻKI

Redakcja „Jutrzenki” zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie literackim i plastycznym im. Iriny Stavschi. Temat konkursu:
„Nigdy nie będzie takiego lata, już nigdy...”.
Każdy z uczestników może przesłać jeden samodzielnie napisany esej lub wiersz, zainspirowany tematem konkursu (w języku polskim, rumuńskim lub rosyjskim) lub / i do 5 prac plastycznych,
wykonanych dowolną techniką. Prace literackie
i plastyczne należy wysłać w wersji elektronicznej na adres:
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redakcja.jutrzenka@gmail.com
CELE KONKURSU:
– inspirowanie twórczości: prozatorskiej,
poetyckiej i plastycznej;
– rozbudzanie kreatywności dzieci i młodzieży poprzez twórczą interpretację tematu;
– promowanie dzieci uzdolnionych literacko
i plastycznie;
– doskonalenie umiejętności posługiwania
się środkami plastyki dla wyrażania własnych
przeżyć, przedstawienia określonych treści.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
– wiek uczestników: do 10 lat; 10-14 lat;
14-18 lat;
– przygotowanie pracy plastycznej lub napisanie eseju, wiersza nawiązujących do tematu
konkursu;
– jeden uczestnik może wziąć udział w obu
edycjach jednocześnie: plastycznej i literackiej;
– każda praca powinna być opisana w następujący sposób: imię i nazwisko autora, wiek, imię i nazwisko opiekuna (dla niepełnoletnich uczestników);
– termin zgłaszania prac na konkurs upływa
31 października 2020 roku.
W każdej kategorii wiekowej zostaną
przyznane nagrody w postaci książek.
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone pod
koniec 2020 roku na łamach „Jutrzenki” oraz na
stronie internetowej www.jutrzenka.md
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
bezpłatnej publikacji nadesłanych prac, ich promocji oraz wykorzystania wizerunku autorów prac
w celach promocyjnych konkursu. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na
postanowienia niniejszego regulaminu.

Konkurs inspirowany twórczością mołdawskiej poetki, pisarki, artystki plastyka –
IRINY STAVSCHI
KSIĄŻKI

„Cudowne wakacje”

„Чудесные каникулы”

Przeczytawszy w majowym numerze „Jutrzenki”
(5/2020) artykuł o bieleckim okresie życia mołdawskiej pisarki Iriny Stavschi oraz jej wiersze, zainteresowałam się jej twórczością. Muszę przyznać, że
w dzieciństwie nie natknęłam się na utwory Iriny Stavschi, dlatego znalazłszy na półce w naszej szkolnej
bibliotece książkę „Cudowne wakacje”, z przyjemnością ją przeczytałam.
Nie jest tajemnicą, że współczesne dzieci nie
bardzo lubią czytać – książki są wypierane przez
gadżety. Żeby przekonać dzieciarnię do przeczytania czegoś w czasie wakacji, trzeba samemu dobrze
znać treść. W ten sposób odkryłam dla siebie magiczny świat Iriny Stavschi. Bohaterami książki są

Прочитав в майском номере «Jutrzenki»
(5/2020) статью о бельцком периоде жизни молдавской писательницы Ирины Ставской и ее стихи,
я заинтересовалась ее творчеством. Признаться,
в детстве мне не попадались книги Ирины Ставской, поэтому, найдя на полке в нашей школьной
библиотеке книжку «Чудесные каникулы», я с удовольствием ее прочла.
Не секрет, что современные дети не очень любят читать – книгу вытесняют гаджеты. Чтобы уговорить детвору взять что-нибудь почитать на лето,
нужно самому хорошо знать содержание. Так я открыла для себя волшебный мир Ирины Ставской.
Герои ее книжки – это обыкновенные девчонки

Ирина Федоровна Ставская. «Чудесные каникулы». Повести и рассказы,
Кишинев, издательство «Литература артистикэ», 1983

Роса [фрагмент]
Вместе с отцом Наталица возвращалась
с прогулки. Солнце садилось, над ними плыли
душистые запахи. Изредка Наталица наклонялась то к одному, то к другому цветку и всматривалась в каждый.
– Что это ты так рассматриваешь цветы? –
спросил папа.
– Хочу увидеть росу. Ее почему-то нет нигде.
– Роса бывает только поутру.
– И утром я проверяла все цветы во дворе
бабушки Веры – не нашла ни одной капли! – ответила Наталица разочарованно.
– И не увидишь, – сказал отец.
– Роса прячется от меня? – спросила девочка
озабоченно.
– Нет, не думаю, но роса показывается только тому, кто перегоняет солнце.
– А кто может бегать с солнцем наперегонки?
– удивилась Наталица.
– Кто встает до его восхода. Солнце еще спит
за холмом, а кто не ленится, уже на ногах!
– И видит росу?
– Конечно. Почему бы ему не увидеть ее?
– А ты ее когда-нибудь видел?
– Даже сегодня. Ты еще спала сладко,
а я пошел на рыбалку и увидел.
– Возьми меня с собой! И я хочу увидеть!
На следующий день рано утром отец разбудил Наталицу, и она вмиг оделась.

А бабушка Вера, видно, проснулась еще
раньше – она подала отцу узелок с завтраком.
Лишь только вышли из дому, Наталица наклонилась к первому цветку у порога. На его
лепестках она увидела крупные круглые серебряные капли. Они чуть подрагивали.
Казалось, они дрожали от холода.
– Роса? – шепнула Наталица, глядя на отца
восторженными глазами.
– Она самая.
Такие же капли Наталица увидела на лепестках других цветов, стебельках травы, на забытой кем-то на скамейке алюминиевой ложке.
– Что ж, вернешься спать? – спросил отец,
беря удочку.
– Нет, пойду с тобой, – ответила Наталица
решительно.
Когда они выходили из села, показалось
солнце.
Наталица глянула на косогор и ахнула: на
траве, на цветах, на всех кустах зажглись тысячи огоньков, словно солнце обрызгало всю
землю каплями золота!
Наталица замерла на месте – не могла насмотреться на этот огромный ковер, осыпанный
бриллиантами.
– И это роса? – спросила Наталица.
– Да, моя девочка! – ответил отец, стоя рядом
и любуясь празднично убранным косогором...
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„Nigdy nie będzie takiego lata, już nigdy...”

и мальчишки, в жизнь которых входит чудо. А чудеса бывают разными: цыплята, вылупляющиеся
из яйца, серебряная рыбка, скользящая в водах
Днестра, роса, бриллиантами покрывшая косогор.
В книгу (издательство „Литература артистикэ”,
язык – русский) вошли две повести – «Чудесные
каникулы» и «Лавина» – и рассказы. Рассказы обращены к дошкольникам. Содержание повестей
составляют взаимоотношения ребят младшего
школьного возрасти, их открытие окружающего
мира, становление характеров. Люди, живущие рядом, природа и прошлое родного края предстают
через детское восприятие.
Моим маленьким читателям, посещающим
школьную библиотеку, очень понравились рассказы нашей молдавской писательницы Ирины Ставской. Надеюсь, вам они тоже понравятся.
Алла Климович,
библиотекарь, Глодяны
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OGÓLNOMOŁDAWSKI KONKURS IM. IRINY STAVSCHI

zwykłe dziewczynki i chłopcy, w życie których wkraczają cuda. A cuda są różne: to kurczęta wykluwające się z jajka, srebrna rybka pomykająca w wodach
Dniestru, rosa, brylantami pokrywająca zbocza.
Książka (wydawnictwo „Литература артистикэ”,
j. rosyjski) zawiera dwie powieści: „Cudowne wakacje” i „Lawina”, a także opowiadania. Opowiadania
adresowane są dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Treścią powieści są relacje pomiędzy uczniami
w wieku wczesnoszkolnym, odkrywanie przez nich
otaczającego świata, kształtowanie charakterów. Ludzie mieszkający obok, przyroda i przeszłość kraju
ojczystego widziane są oczami dzieci.
Moim młodym czytelnikom, odwiedzającym
szkolną bibliotekę, bardzo spodobały się opowiadania naszej mołdawskiej pisarki Iriny Stavschi. Mam
nadzieję, że wam też się spodobają.
Ałła Klimowicz,
bibliotekarka, Głodiany

KLUB MĄDREJ SÓWKI
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Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”
ogłasza nabór wniosków stypendialnych w ramach „Programu stypendialnego PLus – AKTYWNY STUDENT” adresowanego do osób polskiego pochodzenia studiujących za granicą.
Pomoc stypendialna będzie udzielana w II półroczu 2020  r., tj. w semestrze jesiennym roku akademickiego 2020/2021.
Nabór wniosków stypendialnych na semestr
jesienny roku akademickiego 2020/2021 będzie
trwał od 30 czerwca do 11 października 2020 r.
Studenci o stypendium aplikują za pośrednictwem Systemu Rejestracji Wniosków Stypendialnych (SRWS), wypełniając elektroniczny formularz wniosku stypendialnego oraz załączając
dokumenty wymienione w Regulaminie Stypendialnym § II, pkt. 3.

Studentów, którzy prowadzą aktywną działalność społeczną zachęcamy do dołączenia do
wniosku stypendialnego opisu swoich działań ze
wskazaniem ich wymiaru (liczba godzin), tj. raportu polonijnego poświadczonego przez przedstawiciela organizacji. Wnioski stypendialne posiadające raport polonijny będą rozpatrywane
w pierwszej kolejności.
Zaznaczamy, iż rejestracja dokumentacji stypendialnej w systemie SRWS to jedyna możliwa
forma złożenia aplikacji o stypendium.
W przypadku problemów ze skorzystaniem
z systemu SRWS prosimy o kontakt z p. Dorotą Guz
(e-mail: stypendia@pol.org.pl; d.guz@pol.org.pl;
telefon: +48 226285557 wew.118).
Link do logowania w Systemu SRWS:
https://form.jotformeu.com/81544623580356

UCZYMY SIĘ POLSKIEGO

PORÓWNAJ / СРАВНИ
■   Мне не с кем поговорить,
когда я одна дома.
■   Нам не к кому было обратиться
за помощью и советом.
■   Им не на что жить.
■   Мне не с кем туда пойти.
■   Нам не о чем больше говорить.
■   Нам некуда поехать.
■   Мне негде жить.
■   Мне неоткуда было позвонить.

■   Nie mam z kim porozmawiać,
gdy jestem sama w domu.
■   Nie mieliśmy do kogo zwrócić się
o pomoc i o radę.
■   Oni nie mają za co żyć.
■  Nie mam z kim tam pójść.
■   Nie mamy o czym więcej rozmawiać.
■   Nie mamy dokąd pojechać.
■   Nie mam gdzie mieszkać.
■   Nie miałem/miałam skąd zadzwonić.

Wielka wakacyjna przygoda
Mądrej Sówki
Czy potrafisz odgadnąć, gdzie była tym latem Mądra Sówka
i kogo tam spotkała?

1.

		
		
		

2.

		
		
		
		
		

3.

		
		
		

Duży ogród w środku miasta,
4.
dużo domków w nim i klatek.
Zajrzyj tam by się przekonać, 		
co zwierzęta robią latem.

5.

Jaki ptak kolorowy,
uczy się ludzkiej mowy?
Choć przypomina człowieka,
na drzewo chętnie ucieka.
Banany zjada łapczywie,
i wrzeszczy przeraźliwie.

Wielkie zwierzę, całkiem szare, 		
a przy paszczy ma kłów parę. 		
Długim nosem liście zrywa
		
i trąbieniem się odzywa.
Przy nim mały nawet koń,
6. Jest królem,
bo to jest ogromny
		
lecz nie w koronie,
		
ma grzywę,
Ma najdłuższa w świecie szyję 		
choć nie jest koniem.
i w Afryce ciepłej żyje,
wyższa niż najwyższa szafa:
brązowo-żółta
Odpowiedzi na zagadki prosimy wysyłać

na e-mail: redakcja.jutrzenka@gmail.com
Prosimy podawać swoje imię, nazwisko i wiek.

ĆWICZENIE / УПРАЖНЕНИЕ
Proszę przetłumaczyć zdania na język polski. / Переведите предложения на польский язык.
1. Им негде жить. .......................................................................................................
2. Ей не с кем провести праздники. .................................................................................................
3. Этим людям не на что жить. .....................................................................
4. Нам не о чем больше говорить. .......................................................................
5. Нам некуда поехать. .............................................................................................................

Weź udział
w wakacyjnym
konkursie
i wygraj
nagrody
książkowe!

Strona przygotowana przez Koło Młodych Dziennikarzy „Polonia” w Głodianach.
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termin naboru od 30.06.2020 r. do 11.10.2020 r.
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www.facebook.com/
PiecezzOfficial/

SMACZNEGO!

– „Piecezz” właściwie nie
można nazwać puzlami. Przed
rozpoczęciem projektowania pojechaliśmy do Norymbergi na
największe na świecie międzynarodowe targi zabawek i gier „Toyfairn Nürnberg“, aby zobaczyć
czego jeszcze nie ma w branży
zabawkarskiej.
Podczas opracowywania „Piecezz” przemyśleliśmy wszystko:
jak będą rozpakowywane, od
czego zacznie się ich układanie,
jak będą pachniały, jakie będą
w dotyku, jak będzie dźwięczało
pudełko, gdy się nim potrząśnie,
co stanie się z puzlami po tym jak
zostaną ułożone, a co stanie się

z opakowaniem.... Krótko mówiąc
projektowaliśmy każdy szczegół!
Dlatego nasze puzle są drewniane, dlatego wykonywane są
ręcznie, dlatego zestaw obejmuje ramkę – stojak, którą również należy złożyć, a po złożeniu
w środku ramki można umieścić
obrazek. Nasze pudełko na puzle
zamienia się w szkatułkę,wygodną do przechowywania różnych
drobiazgów.
Szczególną uwagę poświęciliśmy samym obrazkom – kupowaliśmy je od autorów, dokonując
bardzo świadomego wyboru, bowiem systematyczne układanie
puzli jest doskonałym ćwiczeniem

Varzari
ˇ
ˇ

czyli ciasta z czereśniami lub wiśniami

R

ubrykę prowadzi
mieszkanka Bielc
NATALIIA PITYN –
pasjonatka zdrowego
jedzenia i kuchni
bałkańskiej.

Mołdawianie mają
tradycję latem
piec ciasta
z czereśniami
(na ogół z czarną
gorzką) lub wiśniami,
zwane vărzări.
To najbardziej
lubiane i wyczekiwane
przez wiejskie dzieci
wypieki, które robią
dla nich babcie,
kiedy dojrzewają
pierwsze
owoce.

1.  Najłatwiej – kupić zestaw puzli.
A najlepiej trzy: dla siebie, na
prezent i po prostu jako przedmiot sztuki. Dla tych, którzy zalajkują – cena ze zniżką!
2.  Zamówić u nas serię korporacyjną dla swoich pracowników
lub klientów.
3.  Można zamówić indywidualne
puzle ze swoją fotografią i unikalnym pudełkiem.
4.  Być może znacie kogoś, kto
pracuje w dużych sieciach,
które poszukują oryginalnego
i niepowtarzalnego produktu.
Będziemy bardzo wdzięczni za
takie kontakty.
5.  Jeśli znacie kogoś, kto zajmuje się handlem w pobliżu
atrakcyjnych miejsc – możemy
stworzyć dla niego wyjątkowy produkt przedstawiający te
właśnie miejsca.
6.  Jeśli chcielibyście zaprezentować nasz produkt w innym kraju, napiszcie do nas.
7.  Jeśli macie jakiś pomysł jak
nam pomóc, który nie przyszedł mi do głowy, z przyjem-

CIASTO:
l 500 g mąki
l 200 ml ciepłej wody
l 0,5 łyżeczki soli
l 1 łyżeczka cukru
l 2 łyżki oleju

Przepisy
kuchni

j
mołdawskie

NADZIENIE:
l 1 kg czereśni l 2 łyżki cukru
l 1 jajko (do smarowania ciasta)
W ciepłej wodzie rozpuścić sól, cukier i masło. Stopniowo dodając
wymieszane składniki do mąki, zagnieść miękkie, elastyczne ciasto.
Ciasto zawinąć w folię i odstawić na pół godziny.
Czereśnie umyć, osuszyć, usunąć pestki.
Ponownie zagnieść ciasto, podzielić na 6 części, rozwałkować każdą część w bardzo cienki placek. Umieścić czereśnie na środku. Krawędzie ciasta pokroić na 8 kawałków. Wyciągać krawędzie ciasta, lekko
ściskając pośrodku. Posmarować ciasto ubitym jajkiem.
Piec w piekarniku nagrzanym do 180°C przez ok. 40 minut.

www.facebook.com/
PiecezzOfficial/
nością przy kawie możemy go
obgadać.
8.  No i oczywiście po prostu napiszcie na facebooku podtrzymujący nas komentarz, co spowoduje, że post ten zobaczy
jeszcze większa ilość osób,
a nam pokaże, że nie na darmo
staraliśmy się!
Zakończę trochę patetycznie,
ale z poczuciem dumy.
Mołdawia musi poszukiwać
możliwości eksportowych. My jako
kraj nie możemy się usamodzielnić, nie dając światu czegoś w zamian. Szczerze wierzę, że naszą
siłą, dzięki pewnym wydarzeniom
historycznym, którą możemy zaoferować, są usługi i wielokulturowość. Na tyle dobrze nauczyliśmy się podświadomie odczuwać
wartości ludzi absolutnie różnych,
z różnych światów, religii, kultur,
że śmiem wątpić czy ktoś na planecie robi to lepiej niż my :)
Wydaje mi się, że „Piecezz”
mają ogromny potencjał, bo wymyślone zostały na bazie tej naszej wyjątkowości. Dlatego jest to
wciąż model „rozwojowy” – kupując puzle dla siebie lub bliskich,
pomagacie nam rozwijać produkt,
który później pójdzie w świat, dając w zamian miejsca pracy, podatki i dumę, że Mołdawia potrafi
wytwarzać towary z klasą!
Andrew Shuleansky
Kontakt:
facebook.com/PiecezzOfficial/
tłum. na j. polski Lucyna Otwinowska
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W Mołdawii pojawiło się
niewielkie designerskie
przedsiębiorstwo puzli „Piecezz”.
Autor pomysłu ANDREW SHULENSKY
opowiada o tym, jak rodziła się firma
i dlaczego właśnie teraz potrzebuje
wsparcia.

Jak można nam pomóc:
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Oryginalne drewniane puzle PIECEZZ

dla oczu i zaleca się je osobom
z problemami ze wzrokiem,
a także jako profilaktykę narządu
wzroku. Istotne jest również to, że
układanie puzli rozwija umiejętności motoryczne.
Projektowaliśmy te puzle jako
formę wspólnego spędzania czasu z rodziną i przyjaciółmi, żeby
można je było układać właśnie
razem! Przy lampce wina czy
też na czas. Dla wnuków i dziadków lub dla par. Dla grupy, która
z niczego tworzy coś. Po to, aby
ludzie mogli spotkać się i przez
kilka godzin cieszyć się chwilą –
tu i teraz.
Ale tegoroczne ograniczenia
spowodowane przez koronawirusa pokrzyżowały nam plany. Aby
rozpocząć sprzedaż naszego
produktu on-line i na eksport, jak
pierwotnie planowaliśmy, musimy zakupić i uruchomić jeszcze
kilka maszyn i wypuścić serię
prototypową produktu. Jednak
finanse się skończyły... W dodatku musimy kupić materiały
i uratować zespół pracowników.
Dlatego postanowiliśmy poprosić
o pomoc.
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POLSKA JEST PIĘKNA
Zamek Książ
Zamek Książ wielto jeden
kością ustępuje
z
najpiękniejszych
Owiany
jedynie zamkom
zamków
licznymi
w Malborku i na
w Polsce.
legendami
Wawelu. Twieri
nutką
tajemnych
dza znajduje się na
historii, jest prawdziwą
obrzeżach Wałbrzyperełką Dolnego
cha, na terenie Książańskiego
Śląska.
Parku Krajobrazowego. Zamek
udostępniony jest zwiedzającym
przez cały rok. Można podziwiać zabytkowe wnętrza, tarasy w stylu francuskim, stadninę koni,
ruiny starego zamku oraz pobliską palmiarnię.

ZAMEK KSIĄŻ

najpopularniejszy zamek na Dolnym Śląsku

HISTORIA ZAMKU KSIĄŻ
O początkach zamku Książ w Wałbrzychu zachowało
się niewiele informacji. Historia twierdzy sięga najprawdopodobniej XIII wieku, kiedy rozpoczęto w tym miejscu budowę warowni obronnej – nazywała się wówczas „Książęcą Górą”. Od tej pory zamek przechodził z rąk do rąk,
należał do różnych dynastii i krajów, był niszczony i odbudowywany.
Właścicielami zamku byli m. in. królowie czescy z dynastii Luksemburgów czy Władysław II Jagiellończyk (ówczesny król Czech i Węgier), który przekazał później twierdzę
swojemu kanclerzowi. Ten po kilku latach oddał władanie
rodzinie Von Hochbergów, która zarządzała tym terenem
przez ponad 400 lat. Wyrazistą postacią zamku był Jan
Henryk XI – za jego czasów wprowadzono wiele zmian
w otoczeniu twierdzy (m. in. wybudowano drogi, wyznaczono ogrody, lasy). Wiele lat później w zamku zamieszkał
Jan Henryk XV. W tym czasie powstały neorenesansowe
skrzydła, tarasy oraz słynna do dziś palmiarnia.
PALMIARNIA: PRZEPIĘKNY TEREN KWIATOWY ZAMKU
Choć położona w pewnym oddaleniu od Zamku Książ,
wałbrzyska palmiarnia należy do jego kompleksu. Jan Henryk XV zbudował je z myślą o swojej małżonce Marii Teresie
Cornwallis-West, zwanej Daisy, która była miłośniczką pięknych kwiatów i oryginalnych roślin. Niektórzy żartują, że to
jeden z największych bukiet kwiatowy, jaki kobieta otrzymała w prezencie.
W centralnym punkcie palmiarni znajduje się 15-metrowy budynek ze szkła i stali, w którym rosną palmy daktylowe. Na dachu jest punkt widokowy, z którego można było
podziwiać panoramę okolicy. Obecnie w palmiarni rośnie
ponad 250 gatunków roślin, które pochodzą z różnych
stref klimatycznych i kontynentów. Ciekawym punktem
w czasie zwiedzania palmiarni jest jedyna w Polsce wystawa drzewek Bonsai.
Ozdobny budynek palmiarni to jedyny w kraju tego
typu obiekt zachowany w pierwotnej, oryginalnej formie
(większość polskich palmiarni była przebudowywana).
źródła: culture.pl, radiozet.pl

PALMIARNIA

FOT.: www.ksiaz.walbrzych.pl

