ODDANIE HOŁDU
NA HISTORYCZNYM POLU BITWY

W

ramach kontynuacji obchodów Roku Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, Roku Hetmana Jana Karola Chodkiewicza i 400. rocznicy bitwy pod Chocimiem w  dniach
9-10  października 2021 roku odbyły się uroczystości w  Kamieńcu Podolskim (Ukraina) i Berezowce (Mołdawia).
W latach 20. XVII wieku syn Stanisława Żółkiewskiego postawił monument w miejscu, gdzie poległ legendarny dowódca w walce
z  Turkami. Pomnik ten znajduje się obok wsi Berezowka, leżącej na terenie Mołdawii. Właśnie tu, pośród sadów jabłoniowych, 9 października 2021 r. uczczono 401. rocznicę śmierci Stanisława Żółkiewskiego.
W uroczystości wzięła udział grupa rekonstrukcyjna polskiej
husarii z chorągwią. Kwiaty pod pomnikiem hetmana złożyli: Ambasador RP w Republice Mołdawii Bartłomiej Zdaniuk i przedstawiciele korpusu dyplomatycznego w Kiszyniowie, Konsul Rafał Kocot
z  Konsulatu RP we Lwowie, delegacja Fundacji „Pomoc Polakom na
Wschodzie” z członkiem Rady Fundacji Radosławem Petermanem
na czele, przedstawiciele firm lokalnych oraz Polonia z Kiszyniowa,
Bielc, Sorok i Styrczy. W ramach łączonych obchodów wspominano
także Hetmana Jana Karola Chodkiewicza oraz poległych w bitwach
pod Cecorą i Chocimiem.
W niedzielę 10 października 2021 r. w Kamieńcu Podolskim
obchodzono 400. rocznicę zwycięskiej bitwy pod Chocimiem, kiedy
to wojska Rzeczpospolitej Obojga Narodów pokonały siły Imperium
Osmańskiego.
Konferencja historyczna, Msza św. sprawowana w kościele św.
Mikołaja w Kamieńcu Podolskim, koncert dziękczynny za wiktorię
chocimską w wykonaniu muzyków, chóru i solistów Lwowskiej Filharmonii Narodowej, prezentacja wystawy dotyczącej husarii w  czasach Stanisława Żółkiewskiego i Jana Karola Chodkiewicza to centralne wydarzenia niedzielnych uroczystości.
Projekt zrealizowany przez Fundację „Pomoc Polakom na
Wschodzie” i Polsko-Ukraińską Fundację im. I. J. Paderewskiego
dzięki wsparciu Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza oraz ze
środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Pokazy polskich grup rekonstrukcyjnych siedemnastowiecznej husarii w Kamieńcu
Podolskim
/ Fot. Irena Rudź
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Berezowka
(Mołdawia)
9 października
2021 r.

„Powstanie kiedyś
z kości naszych mściciel”

w numerze:

27

3

401. ROCZNICA ŚMIERCI HETMANA WIELKIEGO KORONNEGO

WYDARZENIA

27
28
30

Projekt finansowany ze środków
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu
Polonia i Polacy za Granicą 2021

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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Przy pomniku hetmana
Żółkiewskiego

Główną uroczystość
poprzedziła
msza święta,
którą odprawił
ks. Grzegorz Czubak,
proboszcz parafii
Miłosierdzia Bożego
w Cupcini

Obecność grupy rekonstrukcyjnej
stworzyła osobliwą atmosferę
uroczystości
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9 października 2021 r., Mołdawia. Uroczystość złożenia kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym
miejsce śmierci Hetmana Wielkiego KoPrzedstawiciele zespołu
ronnego Stanisława
„Styrczańskie
Dzwoneczki”
Żółkiewskiego w Berezowce.

W wydarzeniu brali udział
harcerze z  Domu Polskiego
w  Bielcach – dla młodych Polaków
takie spotkania są żywą lekcją historii

Przemówienie
Ambasadora RP
w Republice Mołdawii
Bartłomieja Zdaniuka

Związek Polaków
w Sorokach
przywitał gości
z Polski winem
i tradycyjnymi
daniami kuchni
mołdawskiej –
sarmale i plăcintą
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Twierdza chrześcijańskiej Europy
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Zamek w Chocimiu (widok obecny). U stóp twierdzy nad Dniestrem rozegrała się w 1621 r. historyczna bitwa

Jesienią 1620 roku Rzeczpospolita stanęła na
krawędzi zagłady. Klęska wojsk koronnych pod
Cecorą otworzyła granice naszego kraju przed turecką potęgą, a władca Imperium Osmańskiego już
widział „niewiernych” pochylających przed nim swe
karki. O tym, czy Polska pozostanie chrześcijańskim mocarstwem, miały przesądzić mury twierdzy
w Chocimiu.
Najpierw połknę Polskę, a po niej całą chrześcijańską Europę – mawiał sułtan Osman II, który
w 1618 roku, jako czternastolatek, zasiadł na tureckim tronie. Młody wódz pałał żądzą wielkich czynów
i śnił o zdobyczach na miarę słynnego Sulejmana
Wspaniałego. Swoje marzenia chciał zrealizować,
podbijając Rzeczpospolitą, która zresztą dała mu co
najmniej trzy powody do wojny...
POD SZTANDAREM PROROKA
Po pierwsze, Polacy – wbrew układom – wielokrotnie ingerowali w wewnętrzne sprawy lenn tureckich: Mołdawii, Wołoszczyzny i Siedmiogrodu.
Dokonywali tam zbrojnych interwencji, by osadzać
na tronach propolskich hospodarów.
Po drugie, Kozacy co rusz wyprawiali się z naszych ziem na ich miasta – w 1615 roku splądro-

wali nawet dzielnice portowe Stambułu. Już wtedy
groźba wielkiego konfliktu zbrojnego wisiała w powietrzu. Wiedząc o tym, Zygmunt III Waza za namową hetmana wielkiego koronnego Stanisława
Żołkiewskiego zdecydował o uprzedzającym ataku
i wysłał armię do Mołdawii. Na przełomie września
i października 1620 roku pod Cecorą jego wojska
poniosły jednak klęskę, a podczas odwrotu zostały
zdziesiątkowane pod Mohylewem. Walczącemu do
końca dowódcy Turcy ścięli głowę.
Właśnie to zwycięstwo i wiara w siłę swoich jednostek były dla sułtana trzecim, decydującym powodem do wszczęcia wojny. Przygotowania do kampanii rozpoczął z rozmachem. Już wiosną 1621 roku
do Mołdawii dotarły pierwsze oddziały, ze Stambułu
do nadczarnomorskich portów w Kilii i Białogrodzie
wyruszyła zaś flota pięćdziesięciu galer z żywnością, bronią, ciężkimi działami i janczarami – najbitniejszą piechotą ówczesnej Europy.
Osman II oczekiwał w stolicy na posiłki z azjatyckich terenów Turcji. Po ich przybyciu, 29 kwietnia
rozpoczął wyprawę, która miała dać mu wieczną
chwałę. Do granic Rzeczpospolitej zbliżała się ponad stutysięczna armia żądnego triumfu młodego
monarchy.

CAŁA NADZIEJA W CHODKIEWICZU
Odmienne nastroje panowały za to w Polsce –
kraj ogarnęła trwoga na wieść o nadciągającej potędze osmańskiej.
Uchwalone przez Sejm podatki pozwoliły na
sformowanie zaledwie 33-tysięcznej armii, a rzeczywisty stan przed bitwą mógł sięgać tylko 25 tysięcy, co i tak stanowiło największą koncentrację
wojsk Rzeczpospolitej od czasów wojen Stefana
Batorego z Moskwą. W sukurs przyszli nam nienawidzący Turków Kozacy, którzy pod wodzą hetmana Piotra Konaszewicza-Sahajdacznego w sile
30  tysięcy wzmocnili polskich żołnierzy. Ostatecznie więc liczebność połączonych sił Rzeczpospolitej i jej sojuszników mogła pod Chocimiem sięgać
55–60 tysięcy ludzi wyposażonych w 51 dział.
Dowództwo nad sprzymierzonymi siłami powierzono 61-letniemu Janowi Karolowi
Chodkiewiczowi,
schorowanemu hetmanowi
wielkiemu
litewskiemu. Bohater kampanii
szwedzkiej i rosyjskiej był w oczach
rodaków jedyną osobą, która mogła powstrzymać sułtana.
Ten
znakomity strateg i taktyk
na miejsce walnego
starcia wybrał zamek
w  Chocimiu na podolskim
pograniczu polsko-tureckim. Leżąca nad Dniestrem
twierdza ze względu na swoje walory obronne była niezwykle ważna dla obu stron –
i  tam też skierował swe wojska Osman II. Bitwa mająca zadecydować o losach Rzeczpospolitej zbliżała się wielkimi krokami.
PIERWSZE STARCIE
Drugiego września 1621 roku zamarły serca
obrońców chocimskiej fortecy – z wysokich wież
dostrzegli czoło długiej na niemal 100 kilometrów
kolumny wojsk, a wiatr przyniósł złowieszczy głos
piszczałek i bębnów zwiastujących nadejście wroga.
Dzięki wywiadowcom Chodkiewicz wiedział
jednak, że sułtan nadciągał tylko z częścią armii.
Widząc dogodną okazję do wydania bitwy, hetman
wyprowadził naprzeciw swoich ludzi. – Oto Dniestr
w tyle nieprzebyty, oto rozlane wszędy Turków i  Tatarów orszaki. Tu bić się i zwyciężyć albo zginąć
nam potrzeba – krzyknął do żołnierzy. Po chwili

z  tysięcy gardeł rozbrzmiała Bogurodzica. Tak jak
pod Grunwaldem, Polacy śpiewali pod Chocimiem
pieśń, która miała dać im triumf.
Młody sułtan okazał się godnym przeciwnikiem:
Turcy uderzyli na wysuniętych Kozaków, w stronę Polaków skierowali zaś ogień artylerii. Osman
II dostrzegł szansę zadania decydującego ciosu.
Nie zważając na straty wśród janczarów, ponawiał
ataki, próbując rozbić nasze szyki. Chodkiewicz,
chcąc ratować Kozaków, posłał do walki piechotę
oraz chorągwie lisowczyków i rajtarów. Starcia toczyły się z wielką zaciętością, dopiero szarża husarii przełamała impas. Szczęk szabel i huk armat
słychać było do wieczora.
WSZYSCY NA WAŁY!
Walenie w bębny i głośne okrzyki poprzedziły atak, który nastąpił 3 września. Nieustraszeni
janczarzy próbowali wedrzeć się na wały. Pole
walki przesłonił dym z luf polskich muszkietów
i  armat; kiedy opadł, odsłonił setki ciał. Okazało się jednak, że poświęcenie tureckich
piechurów miało tylko odwrócić uwagę
obrońców od głównego celu: obozu kozackiego.
Na szczęście zaprawieni w bojach
Zaporożcy nie dali się zaskoczyć. Znani ze swej nienawiści do „bisurmańskich
psów”, siekli szablami szeregi janczarów,
dokonując w nich prawdziwego spustoszenia. Na wieść o klęsce rozwścieczony
sułtan zakrzyknął: – Nie będę pić ani jeść,
aż mi tego psa siwego, Sahajdacznego, nie
przyprowadzicie! Czwartego września, po dotarciu pozostałych wojsk, rozpoczęła się kolejna muzułmańska ofensywa.
Przez sześć godzin Turcy bez powodzenia
nacierali na tabory z wozami naszych sprzymierzeńców. Porażki i strata czterech tysięcy żołnierzy
w  ciągu trzech dni wywołały przygnębienie w obozie wroga. Osmański wódz podjął decyzję o wstrzymaniu walk, nakazując opracowanie nowego planu
ataku. I tak się stało.
Rankiem 7 września wojska sułtana uderzyły
równocześnie z dwóch stron: na obóz polsko-litewski oraz Kozaków, którzy w ciągu pięciu godzin
czterokrotnie odparli piechotę przeciwnika. Kiedy
wydawało się, że szturm się załamuje, po południu
znowu doszło do natarcia.
Tym razem janczarzy wdarli się na szańce
i  opanowali wał główny. Rozpacz zajrzała w oczy
obrońcom, a Osman II już widział flagi z półksiężycem powiewające nad twierdzą. Jakże się zdziwił,
kiedy jego ludzie – zamiast wykorzystać panujący w
chaos i pójść za ciosem – zaczęli rabować tabory!
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400 lat temu, 9 października 1621, zakończyła się bitwa pod Chocimiem. Oblężenie nadgranicznej twierdzy trwało ponad miesiąc, od 2 września. Wojska reprezentujące trzy wielkie narody
Rzeczpospolitej – Polaków, Litwinów i Rusinów – wspólnie odparły ponad dwukrotnie liczniejsze
siły tureckie.
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Widząc to, Chodkiewicz posłał do ataku najpotężniejszą broń, jaką dysponował – husarię. Rozpoczęła się rzeź zaskoczonych Turków, tratowanych
i  roznoszonych na kopiach. Jedna szarża przyniosła wrogowi ponad 1500 poległych! Po tej masakrze
morale najeźdźców jeszcze bardziej osłabło.
ŁZY SMUTKU I RADOŚCI
Mimo klęski sułtan nie zrezygnował jednak ze
zdobycia warowni szturmem. Piętnastego września,
dzień po przybyciu posiłków na czele osławionego
w bojach bejlerbeja Budy, Mehmeda Karakasza
Paszy, podniesieni na duchu napastnicy rozpoczęli
kolejne natarcie. Oblężeni bronili się zaciekle ostatkiem sił, rzucając do walki nawet uzbrojoną czeladź.
Kiedy szala zwycięstwa przechylała się na
stronę wroga, pod murami Chocimia wydarzył się
prawdziwy cud: jedna z kul armatnich śmiertelnie
raniła Karakaszę. Pozbawieni dowódcy muzułmanie zaczęli się cofać, a Chodkiewicz, dostrzegając
zamieszanie w ich szeregach, rozpoczął kontratak
– Polacy po trupach szli do przodu, wypierając nieprzyjaciela i grzebiąc nadzieje sułtana na zdobycie
twierdzy. Ale patowa sytuacja wciąż trwała. W obu
armiach szerzyły się głód, choroby i dezercje, a fatalne warunki potęgował wszechobecny smród rozkładających się ciał. Z każdym dniem pogarszał się
też stan zdrowia Chodkiewicza.

/ fot. Muzeum Narodowe w Warszawie

Dwudziestego trzeciego września niezdolny już
do mówienia hetman przekazał buławę Stanisławowi Lubomirskiemu, mianując go swoim następcą. Dzień później wydał z siebie ostatnie tchnienie.
Jego śmierć nie złamała woli obrońców, czego dowód dali, odpierając trzy szturmy janczarów.
Marzenia Osmana II o podboju Europy prysły.
Pozbawiona zapasów żywności armia, dziesiątkowana przez zarazy oraz ucieczki z pola walki, nie
była w stanie podjąć ataku. Obawiając się buntu
i  nadchodzącej zimy, sułtan nie miał innego wyjścia –
podpisał rozejm.
PRZEDMURZE CHRZEŚCIJAŃSTWA
Zawarty 9 października pokój był honorowy dla
obydwu stron. Polska zobowiązała się nie mieszać
do spraw Mołdawii i powstrzymywać najazdy Kozaków na ziemie tureckie, przeciwnicy zaś – hamować
wypady Tatarów na Rzeczpospolitą.
Nie tylko daliśmy nadzieję narodom żyjącym
pod okupacją muzułmańskiego imperium oraz tym
zagrożonym ich ekspansją, ale i staliśmy się przedmurzem chrześcijaństwa, skutecznie hamując próby islamizacji Europy.
Tomasz Sanecki
Konsultacja: dr Igor Wypijewski,
Uniwersytet Wrocławski

Artykuł „Twierdza chrześcijańskiej Europy” ukazał się w numerze 6/2016 magazynu „Świat Wiedzy
Historia” / INTERIA.PL

CELEM OLIMPIADY jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej i  uczącej się poza granicami
Polski, rozwijanie zainteresowań
historycznych oraz tworzenie wa-

runków do pogłębiania wiedzy
i  umiejętności uczniów z zakresu
historii Polski, a także do kształtowania i umacniania świadomości
historycznej młodzieży, a poprzez
to wspieranie polskiej tożsamości
za granicą.
NAGRODĄ GŁÓWNĄ dla
trzech laureatów Olimpiady Historii Polski są indeksy umożliwiające
podjęcie studiów w zakresie historii
na polskich uniwersytetach. Do wyboru będą indeksy m.in. Uniwersy-

tetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu
Lubelskiego im. Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Opolskiego
czy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Ponadto laureaci, finaliści oraz uczestnicy finału otrzymają nagrody rzeczowe.
Test pisemny w ramach I etapu Olimpiady przewidziany jest
na 28  listopada 2021 r., natomiast
18  listopada 2021 r. mija termin zapisów do I etapu Olimpiady. II etap
odbędzie się w lutym/marcu 2021 r.

Więcej informacji na stronie: https://wid.org.pl/olimpiada-historii-polski/

CinePOLSKA
Festiwal Filmu Polskiego
w Rumunii i Mołdawii

Cztery z najnowszych polskich
produkcji filmowych będą mogli
obejrzeć widzowie 17. edycji
Festiwalu Polskich Filmów
CinePOLSKA w okresie
3-7 listopada 2021 roku.

Festiwal CinePOLSKA to niepowtarzalna okazja aby obejrzeć
najnowsze polskie filmy nagradzane na najważniejszych festiwalach
w  Polsce i na świecie. Prezentowane filmy są często pokazywane przedpremierowo w Rumunii
i  Mołdawii, a niektóre z nich można zobaczyć tylko podczas tego
festiwalu. Ze względu na sytuację pandemiczną, CinePOLSKA

odbędzie się online, w dniach
3-7 listopada 2021 r. na platformie
TIFF Unlimited (unlimited.tiff.ro).
Projekcje będą dostępne dla widzów w Rumunii i Mołdawii. Filmy
będą dostepne z napisami w języku rumuńskim i angielskim.
Wszystkie filmy będzie można
oglądać bezpłatnie przez okres
5  dni, bez konieczności zakładania
konta na platformie.

PROGRAM CinePOLSKA:
25 LAT NIEWINNOŚCI. Sprawa Tomasza Komendy
(reż. Jan Holoubek, 116 min.)
JAK NAJDALEJ STĄD (reż. Piotr Domalewski, 96 min.)
(NIE)ZNAJOMI (reż. Tadeusz Śliwa, 100 min.)
ZIEJA (reż. Robert Gliński, 108 min.)

Jutrzenka 10/2021

Józef Brandt, „Bitwa pod Chocimiem”, 1867

Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ
po raz kolejny został partnerem
VI  edycji Olimpiady Historii Polski
„W drodze do Niepodległości”, organizowanej przez Fundację Wolność i Demokracja oraz Polskie
Towarzystwo Historyczne.
Ze względu na sytuację pandemiczną oraz dzięki możliwości
przeprowadzenia wszystkich etapów Olimpiady on-line za pomocą
platformy Fundacji, Olimpiada po
raz drugi zostanie skierowana do
młodzieży szkolnej na całym świecie. Projekt jest współfinansowany
przez Kancelarię Prezesa Rady
Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy
Polonii i Polakom za granicą.
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VI edycja Olimpiady Historii Polski
dla Polonii i Polaków za granicą 2021/2022

AKTUALNOŚCI
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https://dyktanda.pl/dyktando-na-swieto-niepodleglosci-2021
O tym, komu przekazane zostaną zebrane pieniądze, zadecydują uczestnicy Dyktanda na Święto Niepodległości.

– 1-3: od 10:00 do 10:30
– 4-6: od 12 do 12:30
– 7-8: od 15 do 15:30
– szkoła średnia: od 17 do 17:30
– dorośli: od 19 do 19:30

Niepodległa do Hymnu!
Uczcijmy wspólnie kolejną
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości! Wszyscy razem, bez względu na to, gdzie
będziemy – 11 listopada w samo
południe zaśpiewajmy Mazurka
Dąbrowskiego! Akcję „Niepodległa do Hymnu” Biuro Programu „Niepodległa” zainicjowało
w 2018 roku, w stulecie odzyskanie niepodległości. Wówczas to,
blisko 3 lata temu, wzięło w niej
udział prawie 1000    podmiotów,
które zorganizowały wspólne
śpiewanie na 6 kontynentach!
Od tamtej pory co roku pokazujemy, że jesteśmy jedną biało-czerwoną rodziną i świętujemy
razem jedno z najpiękniejszych
polskich świąt.

W związku z uroczystościami związanymi ze Świętem Niepodległości zachęcamy do
przyłączenia się do akcji „Niepodległa do Hymnu!” organizowanej przez Biuro Programu
„Niepodległa”.
Biuro zaprasza do wspólnego śpiewania Mazurka Dąbrowskiego w samo południe
czasu środkowoeuropejskiego,
11 listopada oraz zaznaczenie
tego działania na kontach prowadzonych w mediach społecznościowych.

25 września 2021 roku
redakcja „Jutrzenki”
wzięła udział
w IV Światowym Forum
Mediów Polonijnych, który
po raz drugi odbył się
wirtualnie.
Forum zostało zorganizowane przez: Zrzeszenie Organizacji
Polonijnych w Szwecji oraz Europejską Unię Wspólnot Polonijnych przy partnerskim wsparciu
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Forum odbył się pod patronatem honorowym Polskiego
Towarzystwa Komunikacji Społecznej.
Tegoroczne Forum było
ósmą z kolei stałą merytoryczną
platfomą spotkań, integrującą ludzi mediów polonijnych.
W tym roku, ze względu na
pandemię, Forum Mediów po

Informacje, jak wziąć udział w akcji, znajdują się na stronie:
https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/niepodlegla-do-hymnudolacz-do-akcji-11-listopada/

– Katedra Komunikacji Medialnej
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Podczas Forum odbyła się
także debata pod tytułem „Quo
vadis media polonijne”, w której
omówiono m. in. takie tematy
jak: aktualny stan mediów i ich
niezależność, wsparcie ze strony władz polskich oraz dzielenie
mediów na „wschodnie i zachodnie”.

#KtoTyJesteś – cykl warsztatów
dla uczniów i nauczycieli
W ramach 3. edycji
kampanii #KtoTyJesteś
nauczyciele z polskich szkół
na Litwie, Łotwie, Ukrainie,
w Estonii, Rosji, Czechach
i Mołdawii oraz dzieci i ich
rodzice mają możliwość
uczestniczyć w webinarach.

Ważne, aby na stronie zarejestrować się najpóźniej 10   listopada do północy. Proszę
również pamiętać o publikacji
postu i właściwym tagowaniu
#niepodlegladohymnu
oraz
#Polacyświatu.

raz drugi odbyło się w formie
wirtualnej na platformie komunikacyjnej. Do udziału w Forum
zarejestrowało się ponad stu
przedstawicieli mediów polonijnych (wydawnictw prasowych,
portali, blogów, radia i telewizji) z
30 krajów.
W programie Forum znalazły
się m. in. prelekcje:
– Nie tylko fake news, ale
także odbiorca w pułapkach wiarygodności – dr Karolina Burno,
Katedra Dziennikarstwa na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marie-Curie
Skłodowskiej w Lublinie;
– Nie tylko czekające nas
zmiany, ale także nowe rozwiązania technologiczne – Piotr Marek, CEO Grupa Tipmedia;
– Nie tylko co pisać, ale także
jak sprawić, aby nas rozumiano i
słuchano – dr hab. Paweł Nowak

Jak zainteresować dzieci
nauką języka polskiego? Jak
stworzyć opowieść i przekazać
ją w interesujący sposób? Jak
budować emocjonalne więzi
z  krajem pochodzenia, kulturą
czy historią? Cykl webinarów,
organizowanych przez Fundację
„Pomoc Polakom na Wchodzie”,
odbędzie się w październiku i  listopadzie 2021 r. Łącznie zaplanowane zostały 4 wydarzenia

online. Wspólnym tematem dla
wszystkich będzie storytelling,
czyli sztuka tworzenia opowieści, konstruowania przekazu
atrakcyjnego dla konkretnej
grupy adresatów. Jest to ważna
umiejętność zarówno w budowaniu pozytywnych relacji nauczyciela z uczniem, jak i więzi
społecznych. To również kompetencja ceniona przez pracodawców, zdecydowanie ułatwiająca
młodym ludziom zaistnienie na
rynku pracy. Wszystkie webinary
odbędą się „na żywo” na profilu
kampanii #KtoTyJesteś na Facebooku.
Na pierwszy webinar zaproszono uczniów w wieku 6-9 lat
oraz ich rodziców. Prowadzący
warsztat zainspirują uczestników
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Bezpłatny serwis edukacyjny edukacyjny Dyktanda.pl zaprasza
na specjalne, charytatywne wydarzenie pod nazwą Dyktando na
Święto Niepodległości! Zostanie ono przeprowadzone w całości za
pośrednictwem internetu. Im więcej osób włączy się w akcję, tym
większa suma trafi do potrzebujących.
Każde wypełnienie dyktanda to dodatkowa złotówka na cel
charytatywny. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wystarczy kliknąć w przycisk ZAPISZ SIĘ DO KONKURSU na poniższej stronie:

Rywalizacja będzie toczyła się w kilku kategoriach wiekowych, dzięki temu możemy
zaprosić całe rodziny – dzieci,
młodzież i dorosłych. Oprócz
niesienia pomocy jest to również idealna okazja, aby w tym
ważnym dniu zweryfikować
swoje umiejętności językowe,
dobrze się przy tym bawiąc.
Tekst dyktand przygotują wybitni językoznawcy z Fundacji
Języka Polskiego, dlatego tym
bardziej warto się zapisać na
Dyktando na Święto Niepodległości! Nie zapominajmy też, że
każdy uczestnik to dodatkowa
złotówka dla potrzebujących!
Kategorie wiekowe, wraz
z     godzinami, w których można
będzie rozwiązywać dyktando:

IV Światowe Forum Mediów Polonijnych
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Charytatywne dyktando z okazji Święta Niepodległości

do tworzenia kreatywnych opowieści i opisów, jednocześnie odkrywając przed nimi piękno języka polskiego.
Kolejne trzy spotkania online
skierowane będą do nauczycieli
szkół polskich i placówek edukacyjnych z językiem polskim. Zaplanowane zostały w trzech terminach: 27 października (Tworzymy
opowieści), 10 listopada (Jak zostać narodowym bohaterem?)
i  24 listopada (Historia słowa),
w  godzinach 19:00-20:30.
Więcej informacji na profilu
kampanii #KtoTyJesteś:
www.facebook.com/
KtoTyJestesKampaniaSpoleczna

Z NASZYCH DZIEJÓW

DZIEŃ NAUCZYCIELA

14 października obchodzony jest w Polsce Dzień Edukacji Narodowej. Święto to potocznie nazywane Dniem Nauczyciela jest świętem polskiej oświaty i szkolnictwa wyższego. Jest
to także święto edukacji polonijnej i nauczycieli polonijnych.
Składam z tej okazji wyrazy podziękowania za poświęcenie w służbie najszlachetniejszym celom - podtrzymaniu polskości oraz wychowywaniu przyszłych pokoleń. To dzięki Państwa pasji, wytrwałości i zaangażowaniu w podtrzymywanie tożsamości narodowej rozwija
się polskie szkolnictwo za granicą. Pamiętamy, że język polski jest najważniejszym nośnikiem
polskiej kultury, zwyczajów czy historii.
W tych trudnych czasach dla szkolnictwa, spowodowanych sytuacją pandemiczną oraz
nauką w systemie hybrydowym, wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom składam najszczersze życzenia zdrowia i wytrwałości. Niech niesiony przez Państwa z niezmienną pasją kaganek oświaty przynosi ogrom satysfakcji i radości ze wspólnego krzewienia
polskości. Życzę dalszych sukcesów w nauczaniu języka polskiego i w języku polskim, promowania polskich zwyczajów, tradycji i polskiej kultury.
Z wyrazami szacunku,
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Drodzy Nauczyciele, Szanowni Państwo,

Uczennicy I polskiej klasy w kiszyniowskiej szkole nr 37, październik 1991 r.

Polskie klasy w Liceum im. M. Gogola
w Kiszyniowie
Liceum im. M. Gogola (dawna szkoła nr 37)
w Kiszyniowie jest w istocie zespołem szkół – od
szkoły podstawowej, przez gimnazjum, do liceum.
To największe liceum w Mołdawii z językiem rosyjskim jako wykładowym. Uczy się tu około
1 500  uczniów. Każdy poziom edukacyjny kierowany jest przez innego dyrektora, któremu podlegają uczniowie i nauczyciele określonego poziomu. Dyrektor główny koordynuje pracę całego
zespołu szkół.
Polskie klasy – z językiem polskim jako wykładowym – powstały w kiszyniowskiej szkole nr 37
w roku szkolnym 1991/1992.
– To były czasy, gdy w Mołdawii dopiero formowało się systematyczne kształcenie w zakresie
języka polskiego i kultury polskiej – mówi Krystyna
Czupryniak. – W klasach nauczania początkowego stosowaliśmy metodykę zbliżoną do nauczania
języka polskiego jako ojczystego. Do pierwszych
polskich klas uczęszczało około 50 dzieci, pochodzących głównie z rodzin o polskich korzeniach,
ale zdarzały się wyjątki, bowiem klasy te były prestiżowe – dodaje Pani Krystyna.
Przy klasach początkowych znajdowała się
świetlica polska z dobrze wyposażoną biblioteką, którą opiekowała się nieprzerwanie kiszyniowianka mówiąca po polsku. Dzieci miały również
możliwość uczęszczania na lekcje muzyki w języku polskim i tym samym uczenia się polskich pieśni. Uczęszczały też na lekcje religii prowadzone
przez polskiego księdza, pracującego w kiszyniowskiej parafii.
W połowie lat 90. nauczyciele zaczęli przyjeżdżać z Polski za pośrednictwem Centralnego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (CODN). Od
pierwszej do czwartej klasy szkoły podstawowej
uczniami opiekowali się wychowawcy-nauczyciele nauczania zintegrowanego. Od klasy piątej do
dziewiątej kontynuowano nauczanie, lecz w   zmienionej formie – język polski był jednym z obowiązkowych przedmiotów, na który przeznaczano
cztery godziny w tygodniu. W tamtych czasach
najwięcej posiadano podręczników do nauczania
dzieci z klas I-III, najmniej zaś lub prawie w ogóle
do nauczania młodzieży i dorosłych, co zmuszało
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Warszawa, 14 października 2021 r.

hcemy przypomnieć początki nauki języka polskiego w Kiszyniowie po odzyskaniu przez
Republikę Mołdawii niepodległości. Pomogą nam w tym fotografie z lat 90. zachowane
w archiwum prywatnym Pani KRYSTYNY CZUPRYNIAK, pierwszej miejscowej nauczycielki języka
polskiego w kiszyniowskim Liceum im. Mikołaja Gogola.
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Życzenia Ministra Szymona Szynkowskiego vel Sęk
do nauczycieli polonijnych
z okazji Dnia Edukacji Narodowej

C

Krystyna Czupryniak z uczniami I polskiej klasy – Stasiem
Jaroszewskim i Anią Krystia, październik 1991 r.

nauczycieli do improwizacji podczas lekcji i samodzielnego wyszukiwania i przygotowywania materiałów dydaktycznych.
Obecnie w Liceum nie ma już klas z językiem
polskim jako wykładowym. Języka polskiego jako
przedmiotu obowiązkowego mogą uczyć się chętne osoby. I chociaż język polski jest nauczany
w  klasach od I do IX, to jednak nie w każdym roku
rekrutowana jest cała klasa (na przykład w roku
2021 do pierwszej klasy zgłosiły się tylko 2 osoby,
więc rekrutacja została odwołana).
W szkole jest wydzielona klasa do nauczania
języka polskiego, w której znajdują się podręczniki do nauki języka używane w szkołach w Polsce
i  słowniki różnego rodzaju. Istnieje też spora baza
w
kaset z polskimi filmami.

Z NASZYCH DZIEJÓW
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Wystawa „Złota jesień” przygotowana przez uczniów polskiej klasy. Od lewej: Jadwiga Rudnicka, Krystyna Czupryniak, Florentyna
Czupryniak. 22 października 1991 r.
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I polska klasa w kiszyniowskiej szkole nr 37, październik 1991 r.

Krystyna Czupryniak
prowadzi zajęcia w I polskiej
klasie w szkole nr 37.
Wiosna, 1992 r.

w

Wychowawczyni Florentyna Czupryniak z dziećmi z I polskiej klasy w świetlicy. Wiosna, 1992 r.

Ksiądz Aleksander Suchan razem z uczniami z II polskiej klasy złożył życzenia pierwszoklasistom. Obok stoją: nauczycielka Krystyna
Czupryniak i wychowawczyni Florentyna Czupryniak. 2 września, 1992 r.

Z gościnną wizytą w świetlicy polskiej (od lewej) Wanda Burek – nauczycielka języka polskiego skierowana do pracy w Bielcach przez
CODN. Obok Krystyna i Florentyna Czupryniak. Kiszyniów, 1993 r.
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Święto Pierwszaka. Uczniów drugiego rocznika I polskiej klasy błogosławili w tym dniu ks. Anton Coșa i ks. Aleksander Suchan.
Wrzesień, 1992 r.
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AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Świadectwo zanikającego dziedzictwa:
Polacy w Naddniestrzu

tego projektu wiąże się z szerokim oddziaływaniem, wychodząc
poza granice zbiorowości polskiej w Naddniestrzu.
W trakcie badań zespół odwiedził miejsce pamięci represjonowanych w latach 1937-1938. W dniu 31 sierpnia br. zespół badawczy,
odwiedzając to miejsce znajdujące się wokół twierdzy tyraspolskiej,
spotkał się z aktualnie odbywającymi pracami archeologicznymi.
W  tym dniu wydobywano szczątki Polaków z rejonu kamieńskiego.
W dużej mierze ofiary pochodziły ze Słobody-Raszków. W większości wypadków znane są godziny rozstrzeliwania oraz imiona i nazwiska ofiar, w tym, archeolog podał nazwisko Polki – Wiktorii Boltian,
córki Pawła, mającej 41 lat. Powodem jej rozstrzelania była wizyta w  konsulacie polskim w Odessie. Kobieta prawdopodobnie była
w  ciąży, o czym świadczy znaleziony przy niej poradnik do karmienia
niemowląt – zaznacza archeolog.
Rozstrzeliwania przebiegały w nocy, śmierć następowała na
skutek kilku strzałów w tył głowy. Podczas wykopalisk odnaleziono
również wiele osobistych rzeczy ofiar, jak biżuteria, krzyże, naczynia
czy fajka, na której wyryto cztery polskie imiona. Archeolog zaznaczył, że były to ofiary represji stalinowskich w tym Polacy, Ukraińcy,

Żydzi, Rosjanie oraz Bułgarzy. Polski
zespół wyraził wdzięczność archeologom za ich prace na rzecz ofiar polskiego pochodzenia. Dodatkowo wysunięto zapytanie odnośnie uzyskania
po zakończonych wykopaliskach spisu wszystkich Polaków, którzy zostali
zamordowani na tym terenie.
Studenci byli po raz pierwszy
w  Naddniestrzu, wobec tego, zadbano, aby zobaczyli również inne miejsca
zamieszkałe przez Polaków: Raszków,
Słoboda-Raszków, Rybnica. Postawiony cel został osiągnięty, a projekt
„Świadectwo zanikającego dziedzictwa: Polacy w Naddniestrzu, część II”
został zrealizowany pomyślnie.
Planowany jest kolejny etap badawczy w następnym roku w celu uzupełnienia i weryfikacji badań, po opracowaniu zebranego materiału.
Projekt finansowany jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach wsparcia Polonii i  Polaków za granicą poprzez Fundację
„Pomoc Polakom na Wschodzie”.
dr hab. Helena Krasowska
Profesor wizytujący
Studium Europy Wschodniej
źródło: www.pol.org.pl
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Miejsce przygotowane do robót
archeologicznych
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Tym razem zespół skupił się
na badaniach terenowych wśród
Polaków w Tyraspolu oraz Benderach. Techniki zastosowane
podczas badań stanowiły: wywiad
pogłębiony i wywiad fokusowy,
prowadzenie ankiet, towarzyszyła
temu dokumentacja fotograficzna.
Podstawowy zbiór dokumentów
ma charakter danych wywołanych. Zostały one uzupełnione
o  dane zastane. Podstawowym
materiałem badawczym są przekazy ustne członków środowiska
polskiego w Naddniestrzu. Specyfika prac związanych z realizacją
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Na przełomie sierpnia i września 2021 roku przeprowadzono badania terenowe realizowane
w ramach projektu „Świadectwo zanikającego dziedzictwa: Polacy w Naddniestrzu – część II”
pod kierownictwem profesor Heleny Krasowskiej ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu
Warszawskiego. Wykonawcami projektu byli studenci SEW UW: Kamelia Penkowska, Krzysztof
Janik oraz Jakub Kuliński.

AKTUALNOŚCI

NIE MA KRYZYSU LUDZKICH SERC

CYKLICZNY PROJEKT
„POLONIJNE SPOTKANIA
SPORTOWE W KOMRACIE”
JEST INICJATYWĄ
STOWARZYSZENIA
POLAKÓW GAGAUZJI
REALIZOWANĄ
WE WSPÓŁPRACY
Z FUNDACJĄ
„POMOC POLAKOM
NA WSCHODZIE”
ZE ŚRODKÓW
KANCELARII PREZESA
RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU
POLONIA I POLACY
ZA GRANICĄ 2021.

NOWE STROJE DZIĘKI SPONSOROM
We wrześniu 2021 roku polonijny zespół taneczny „Styrczańskie Dzwoneczki” wzbogacił się o  dziesięć sukien dla dziewczyn,
w  związku z  czym przygotowaliśmy nowe układy taneczne, co poszerzyło repertuar naszego zespołu.
Uczestniczki zespołu, ubrane w suknie w  odcieniach beżowych
i pistacjowych, już miały okazję zaprezentować je podczas występu
w  Domu Kultury w Głodianach.
Wsparli nasz zespół Państwo Witalij i Swietlana Wyntu. Byli
bielczanie, obecnie mieszkający w Stanach Zjednoczonych, przyczynili się do tego, aby piękne dziewczyny dumnie prezentowały się
w nowych sukniach.
Z całego serca dziękujemy!
Lilia Górska,
kierownik zespołu „Styrczańskie Dzwoneczki”
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GAGAUZJA,
16 października
2021 r.

Obecna sytuacja epidemiczna
jest dużym wyzwaniem dla organizacji polonijnych, które realizują
swoje zadania w zakresie wspierania działalności sportowej.
– W sposób dynamiczny reagowaliśmy na zmieniające się realia.
W połowie października br. udało
się nam zorganizować w Komracie kolejne zawody sportowe – powiedziała Pani Ludmiła Wolewicz,
prezes Stowarzyszenia Polaków
Gagauzji. – Jest to świetna impreza, promująca aktywny styl życia
wśród dzieci i młodzieży – podkreśla Ludmiła Wolewicz.
W tegorocznym spotkaniu wzięło udział ponad 50 zawodników.
Po rejestracji uczestników w hali
sportowej „Awangard” nastąpiło
oficjalne otwarcie Polonijnych Spotkań Sportowych 2021, wszystkich
powitała prezes Ludmiła Wolewicz.
Młodzież mogła wziąć udział
w różnych konkurencjach sportowych: w piłce nożnej, biegu z przeszkodami, a najmłodsi dodatkowo
w interesujących zabawach, specjalnie dla nich przygotowanych
przez Tatianę Mardari i Sawelija
Stojanowa. Sędzią głównym zawodów został Michaił Furtuna.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki, dyplomy,
a  zwycięskie drużyny – puchary.
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POLONIJNE SPOTKANIA
SPORTOWE W KOMRACIE

Witalij i Swietlana Wyntu

FOTORELACJA
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...W XVIII wieku stał w tym miejscu słup graniczny, na którym być może
namalowano białego orła i litewską Pogoń. Na pewno były na nim nakresy Kresów pisy w trzech językach: polskim, tureckim i łacińskim. Według „Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich”
jeszcze w 1841 roku na murowanym obelisku ustawionym 10 sążni od brzegu wciąż widoczny
był napis „Anno 1703, granica, koniec Polski”. To były kresy Kresów. Najdalszy przyczółek cywilizacji łacińskiej, za którą były już tylko Dzikie Pola, Tatarzy, Turcy i mroki wielkiego stepu. Na tej
krawędzi świata balansowała wieś Jahorłyk wywołująca w polskich historiografach romantyczne
skojarzenia. Eustachy Iwanowski, historyk przełomu XIX i XX wieku, w „Rozmowach o Polskiej
Koronie” pisał: „Ten słup roku 1699 postawiony zaraz po zawarciu Karłowickiego traktatu jest
jakby pomnikiem tego pokoju, który najsłodsze uczynił wrażenie i jakby portem był dla Polskiej
ojczyzny”.
Tomasz Grzywaczewski, „Granice marzeń. O państwach nieuznawanych”

Jahorłyk

Stowarzyszenie „Polonia” w Rybnicy rozpoczęło realizację projektu
„Uporządkowanie polskich cmentarzy”

Z całego serca dziękujemy za pomoc wszystkim, kto przyczynił się do porządkowania polskich
grobów na cmentarzu. Są to: Aleksander Nikitin, Michał Nikitin, Władimir Riaboj, Antoni Riaboj,
Walentyna Czernij, Jurij Trusz, Andrzej Pieczerski, Dmitrij Olejnik i Sofia Pogrebnaja.
Stowarzyszenie „Polonia” w Rybnicy
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Towarzystwo Kultury Polskiej „Jasna Góra” w Tyraspolu przeprowadziło
prace porządkowe na cmentarzu w Jahorlyku

OCALMY GROBY, OCALMY PAMIĘĆ O PRZODKACH
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W przeddzień 1 listopada dzieci i młodzież ze wsi Słoboda-Raszków (Naddniestrze) wzięli
udział w akcji sprzątania grobów, organizowanej przez Towarzystwo Polskiej Kultury „Mała
Ojczyzna”. Akcja miała na celu przypomnienie młodzieży o szacunku i pamięci dla zmarłych.
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Ambasador RP
w Kiszyniowie
Bartłomiej Zdaniuk
wspólnie z członkami
Stowarzyszenia „Polska
Wiosna w Mołdawii”
i Polskiego Towarzystwa
Medycznego
w przeddzień
1 listopada uczestniczył
w akcji sprzątania
Cmentarza Polskiego
przy ulicy Valea
Trandafirilor 11.
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Fot. Mirosław Horyn

DOBRE, BO POLSKIE

SMACZNEGO!
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Kraj fasolą stojący
W południowo-wschodnich regionach Polski uprawia się świetne
jakościowo odmiany fasoli typu Jaś.
W Małopolsce, a konkretnie w dolinie
górskiego Dunajca rośnie Piękny Jaś
z Doliny Dunajca (ChnP), w kotlinie
historycznego miasta Sandomierz
uprawia się fasolę wrzawską (ChNP),
zaś w okolicach Nowego Korczyna
(świętokrzyskie) – fasolę korczyńską.
Tereny, na których uprawia się odmiany fasoli Piękny Jaś, cechują się
określonym mikroklimatem, żyznymi
glebami, jak również cennymi walorami zdrowotnymi – zawierają podwyższoną zawartość białka, fosforu, wapnia i witamin. W przeszłości w Dolinie
Dunajca rozwinęła się urozmaicona
kuchnia fasolowa, wykorzystująca to
warzywo do przyrządzenia dań wytrawnych, jak i deserów oraz alkoholi.

Oleje
tłoczone na zimno
Tłoczenie olejów na zimno ma na
terenach polskich długą tradycję, która
po latach uśpienia w PRL-u ponownie
odżywa. Jednak jedynym olejem, który
uzyskał unijne oznaczenie GTS, jest
olej rydzowy, wytwarzany z lnianki
siewnej (w gwarze lnianka nazywana jest rydzem). Był wykorzystywany
jako środek spożywczy przez setki lat:
w  okresie Wielkiego Postu dodawano
oleju do potraw (niektórzy tłoczyli go
sami). Znaczenie oleju ryżowego zaczęło spadać po 1945 r., gdy rozpowszechniły się uprawy rzepaku.
źródło: culture.pl

z fasoli Jaś
SKŁADNIKI:
l 370 gram suchej fasoli l 1 cebula
l 1 marchewka l 1 pietruszka
l 2 jajka l 3 łyżki bułki tartej
l sól l pieprz l olej do smażenia
l bułka tarta do panierowania
Fasolę zalać zimną wodą, odstawić na 12 godzin, żeby fasola napęczniała. Następnie odcedzić,
zalać wodą i gotować do miękkości. Odcedzić.
Ostudzoną fasolę zmiksować blenderem. Cebulę pokroić w kostkę. Marchewkę i pietruszkę zetrzeć na tarce o grubych oczkach, podsmażyć na
niewielkiej ilości oleju.

Do zmielonej fasoli dodać podsmażone warzywa, jajka, bułkę tartą, całość dokładnie wyrobić,
doprawić do smaku solą oraz pieprzem. Z masy
uformować małe kotlety, panierując w bułce tartej.
Smażyć na rozgrzanym oleju na złoty kolor
z  obydwu stron.
opr. Nataliia Pityn

POZNAJĄC KULTURĘ I SMAKI WSCHODNIE

Фасоль
В юго-восточных регионах Польши выращивают фасоль
отменного качества. В Малопольше, а конкретно в долине
Дунайца, растет фасоль сорта «Красивый Ясь из долины
Дунайца» (PDO), в котловине недалеко от исторического города Сандомеж растет вжавская фасоль (PDO), а в окрестностях Нового Корчина (свентокшиское воеводство) – корчинская фасоль.
Земли, на которых выращивается фасоль «Красивый
Ясь», отличаются особым микроклиматом, урожайной почвой и ценными веществами, полезными для здоровья –
в почве отмечается высокое содержание белка, фосфора,
кальция и витаминов. Этот регион имеет богатую кулинарную традицию, где фасоль используется для приготовления
не только несладких блюд, но также десертов и алкогольных
напитков.

Масло холодного отжима
Производство масел холодного отжима на польских землях имеет давнюю традицию, которая снова оживает после
долгого перерыва во времена ПНР. Единственное масло,
получившее знак GTS, это рыжиковое масло, которое производится из особого растения (рыжик посевной). Масло
употреблялось в пищу на протяжении нескольких сотен лет,
во время великого поста его добавляли в блюда (некоторые
отжимали его сами). Значение рыжикового масла начало
уменьшаться после 1945 г., когда в Польше стал повсеместно выращиваться рапс.

Castel Mimi – jedyny zamek
w Mołdawii

Zamek został ufundowany
w 1903 przez Constantina
Mimi – ostatniego gubernatora
Besarabii i jednego z najbardziej
płodnych winiarzy i polityków
XX  wieku. Sam zamek uważany
jest za arcydzieło architektury
świata win i należy do TOP 15
chateau na świecie.
Historia winiarstwa w Mołdawii
rozpoczęła się około 3000 lat temu.
Od tamtej pory przemysł winiarski

przeszedł długą drogę i doświadczył wielu zmian.
Legendy tworzą wspaniali ludzie, którzy dokonują wielkich
rzeczy, kierując się swoją pasją
i  marzeniami, nie bojąc się ciężkiej
pracy i poświęcenia. Jedną z tych
osób jest twórcą Castel Mimi – Constantin Mimi, pionier, emblematyczny producent wina i ważna postać
publiczna XX wieku. Poświęcił swoje życie winu. Wykorzystując wiedzę, zdobytą w Europie Zachodniej,
Constantin Mimi zdołał zbudować
pierwszy zamek w Mołdawii. To

doprowadziło go do produkcji doskonałych win i podnoszenia standardów poprzez wdrażanie nowych
technologii. Dzięki jego działaniom
kilkakrotnie uratowano krajowy
przemysł winiarski, dzięki czemu
Mołdawia może być dziś jednym
z czołowych producentów wina na
świecie. Dziedzictwo Constantina
Mimi trwa. Zamek został przekazany przyszłym pokoleniom winiarzy,
którzy oddają mu sprawiedliwość,
kontynuując produkcję wysokiej jakości win, odpowiednich na każdą
okazję.
Rekonstrukcję zamku przeprowadzono za pomocą fotografii. Każdą cegłę usunięto,
przeszlifowano i ułożono na
swoim miejscu.
Winnice Castel Mimi znajdują
się w regionie Codru w Mołdawii.
Zamek szczyci się z pozycji jednej
z  największych atrakcji turystycznych w Mołdawii – ok. 30 000 zwiedzających co roku przyjeżdżają tu
z  ponad 80 krajów na całym świecie. 
(ad)
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Część 4.
Początek w nr. 7-9/2021

KOTLETY
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Regionalne produkty
z unijnym znaczkiem
Региональные продукты
с европейским знаком

Kotlety z białej fasoli to gwarancja szybkiego, zdrowego i pysznego obiadu.

KONKURS JUTRZENKI
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października jest obchodzony Światowy Dzień Zwierząt. Data ta jest związana ze
św.  Franciszkiem z Asyżu uznawanym za patrona zwierząt i ekologów. Celem święta jest
uwrażliwienie ludzi na los zwierząt, a przez to zmianę naszego zachowania wobec nich.
Nasz konkurs fotograficzny trwa – przedstawiamy kolejne zdjęcia uczestników.

„Moje ukochane zwierzątko domowe”

Kot Tom – kto nie lubi pomidorów?
Olga Trofanczuk (lat 12)
/Słoboda-Raszków/

Dziesięciolatki Wiktoria i Ksenia Grama
razem z Markizą i Różą. Spróbuj
rozpoznać – kto jest kim? 
/Głodiany/

– Nazywam się Sofia Pogrebnaja, mam 9 lat, mieszkam w Rybnicy. Mam w  domu
żółwia Izoldę, dwa ślimaki (Lol i Bol) oraz kota Węgielka.
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Sławek (lat 6) i Sofia (lat 8) Malczuk
z królikami /Słoboda-Raszków/

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie dzieci i młodzież
oraz ich rodziców ze środowisk polonijnych w Mołdawii. Uwaga! Konkurs przedłużony do 15 listopada 2021 r. Zdjęcia prosimy wysyłać na e-mail: redakcja.jutrzenka@gmail.com

Ze swoją ulubienicą kozą Zefirką
siostry Mowczan ze Słobody-Raszków:
Lilia (lat 8), Liza (lat 10) i Swietłana (lat 2)
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Melissa Antonia
Maican (lat 9)
i szczeniak Biełka
/Głodiany/
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Wiktoria Malczuk
(lat 2)
i kot Patryk
/Słoboda-Raszków/
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ZAKOCHAJ SIĘ W POLSCE

Zamek obronny
Zamek Pieskowa Skała na Jurze to prawdziwa perełka
architektoniczna, położona w Ojcowskim Parku Narodowym, na samym jego skraju. Budowla powstała jako ogniwo w łańcuchu fortyfikacyjnym, chroniącym szlak handlowy z  Krakowa na Śląsk. Obecnie to jeden z nielicznych tak
pięknie zachowanych zabytków architektury renesansowej
w Polsce.

Zamek
Pieskowa Skała

Najstarsza wiadomość o zamku w Pieskowej Skale pochodzi z roku 1315. W dokumencie wydanym wówczas przez Władysława Łokietka pojawia się niemiecko brzmiąca nazwa zamku – „Peskenstein”. Wzmiankę tę należy łączyć z odnalezionymi
przez Stanisława Kołodziejskiego na terenie pobliskiej wsi Sułoszowa pozostałościami fortyfikacji, wzniesionej najprawdopodobniej przez Henryka Brodatego w czasie walki o tron krakowski.
Umocnienia te miały strzec drogi łączącej Kraków ze Śląskiem.
Podobną funkcję spełniał nowy zamek, wybudowany na obecnym
już miejscu przez Kazimierza Wielkiego w pierwszej połowie wieku XIV. Królewska strażnica została wzniesiona na cyplu skalnym
i  stromym jego zboczu, a składała się z części górnej i dolnej.
Zamek górny, nie istniejący już, usytuowany był na niedostępnej skale zwanej dziś „Dorotką”. Stała tam najwyższa wieża
zamkowa pełniąca jeszcze w wieku XV funkcję mieszkalną. Zamek dolny znajdował się na miejscu obecnego renesansowego
dziedzińca i obejmował zabudowania gospodarcze, zgrupowane
wokół podworca i otoczone murami obronnymi. W posiadaniu królewskim Pieskowa Skała pozostawała do końca wieku XIV.
legenda
Jak powstała nazwa Pieskowa Skała? Wyjaśnia
to pewna legenda, zgodnie z którą na zamku górnym, w baszcie śmierć głodową poniosła Dorotka
– jedna z córek Tęczyńskich. Kochała ona lutnistę,
ale nakazano jej ślub z panem na zamku – starym Zaprzańcem. Wtedy lutnista w przebraniu zakonnika wybawił
ukochaną i uciekli razem, jednak radość była krótka, bowiem
zostali schwytani przez ludzi pana. Młodzieniec zginął wleczony
końmi po stoku góry, zaś Dorotkę wepchnięto do wieży zamku,
by z głodu zmarła. Jej wierny piesek przynosił Dorotce odpadki
rzucane mu ze stołu pana. Nie uratował swej pani, ale pamięć
poczciwej psiny ostała się w nazwie skały.
W posiadaniu królewskim Pieskowa Skała pozostawała do
końca XIV wieku, potem pozostawała w rękach różnych możnych
rodów – Szafrańców, Zebrzydowskich, Wielopolskich czy Mieroszewskich. Co ciekawe, w roku 1787 na zamku Pieskowa Skała
gościł król Stanisław August Poniatowski.
Niestety zarówno wnętrza zamku Pieskowa Skała, jak i dawne
wyposażenie historycznych właścicieli, nie zachowały się z  powodu burzliwych dziejów tych terenów, dlatego prezentowana sztuka
w zamku pochodzi ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu,
którego Oddział stanowi dziś Zamek Pieskowa Skała.
na podst. www.pieskowaskala.eu

Niedaleko zamku
znajduje się słynna
Maczuga Herkulesa –
wapienny ostaniec
w kształcie ogromnej
maczugi

