Nie umiem być srebrnym aniołem –
ni gorejącym krzakiem –
tyle zmartwychwstań już przeszło –
a serce mam byle jakie.
Tyle procesji z dzwonami –
tyle już Alleluja –
a moja świętość dziurawa
na ćwiartce włoska się buja.
Wiatr gra mi na kościach mych psalmy –
jak na koślawej fujarce –
żeby choć papież spojrzał
na mnie – przez białe swe palce.
Żeby choć Matka Boska
przez chmur zabite wciąż deski –
uśmiech mi Swój zesłała
jak ptaszka we mgle niebieskiej.
I wiem, gdy łzę swoją trzymam
jak złoty kamyk z procy –
zrozumie mnie mały Baranek
z najcichszej Wielkiej Nocy.
Pyszczek położy na ręku –
sumienia wywróci podszewkę –
serca mego ocali
czerwoną chorągiewkę

Święta Noc Zmartwychwstania
Obchody Triduum Paschalnego, choć trwają od Wielkiego Czwartku do Niedzieli Wielkanocnej, wbrew pozorom
nie trwają cztery, lecz trzy dni. Jest to związane z żydowską
rachubą czasu. Każde święto rozpoczyna się już poprzedniego dnia wieczorem po zachodzie słońca. Tak więc
pierwszy dzień świętego Triduum (Trzech Dni) Paschalnego rozpoczyna się od Mszy Wieczerzy Pańskiej w czwartek,
a kończy Liturgią Męki Pańskiej w piątek jeszcze przed wieczorem. Jest to zgodne z Ewangelią, która mówi, że Ciało
Jezusa spoczęło w Grobie jeszcze przed nastaniem szabatu. Drugi dzień to czas liturgicznej ciszy i smutku. Kościół nie
sprawuje Mszy św., a Komunię św. mogą, w formie wiatyku,
przyjmować jedynie umierający. Właściwie nie sprawuje się
żadnych sakramentów, choć m. in. polskie doświadczenie
uczy, że to czas wzmożonej posługi kapłanów sprawujących sakrament pojednania. Wieczorem kończy się „dzień
żałoby”. Rozpoczyna się trzeci dzień, w którym Chrystus
zmartwychwstał. Nastaje święta Noc Zmartwychwstania,
podczas której powstaje z martwych Chrystus Pan – Słońce,
które nie zna zachodu.
Noc Paschalna oraz cała Niedziela Wielkanocna to największe święto chrześcijańskie, pierwszy dzień tygodnia, uroczyście obchodzony w każdą niedzielę przez cały rok.

Komentarze: Mnogość kryzysów
Wiadomości:
– Pierwszy dzień wiosny w Styrczy
– O tradycjach powitania wiosny
w tyrnowskim gimnazjum
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Temat z okładki: „Rezurekcja” –
film o Polakach w Naddniestrzu
Wiadomości: Pomoc humanitarna
dla Mołdawii
Tradycje znane i te zapomniane:
Emaus – odpust wielkanocny
w Krakowie
Fotorelacja: Liga Kobiet Polskich
o akcji wielkanocnej
dla uchodźców z Ukrainy
Kultura: Sergiu Vasilendiuc
Poznając kulturę i smaki
wschodnie
Smacznego!
Klub Mądrej Sówki
Zakochaj się w Polsce: Kalwaria
Zebrzydowska
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Zdjęcie na okładce: z materiałów
promocyjnych filmu „Rezurekcja”

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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Wielkanocny pacierΖ

Wielkanoc zaczyna się już w sobotę po zachodzie słońca. Rozpoczyna ją liturgia światła. Na zewnątrz kościoła
kapłan święci ogień, od którego następnie zapala się Paschał – wielką woskową świecę, która symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa.
Wigilia Paschalna kończy się Eucharystią i procesją rezurekcyjną. Procesja ta pierwotnie obchodziła cmentarz,
który zwykle znajdował się w pobliżu kościoła, by oznajmić
leżącym w grobach, że Chrystus zmartwychwstał i zwyciężył śmierć. Ze względów praktycznych w wielu miejscach
w Polsce procesja rezurekcyjna nie odbywa się w Noc
Zmartwychwstania, ale przenoszona jest na niedzielny poranek.
Wielkanoc jest pierwszym i najważniejszym świętem
chrześcijańskim. Apostołowie świętowali tylko Wielkanoc
i każdą niedzielę, która jest właśnie pamiątką Nocy Paschalnej. Dopiero z upływem wieków zaczęły pojawiać się inne
święta i okresy przygotowania aż ukształtował się obecny
rok liturgiczny, który jednak przechodzi różne zmiany.

w numerze:
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ksiądz Jan Twardowski

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
cyzli WIELKANOC
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Mołdawska gospodarka w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę
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Rosyjska agresja na Ukrainę wstrząsnęła mołdawską
gospodarką: gwałtowanie rośnie inflacja i ceny
importowanych surowców, spodziewany jest również
radykalny spadek tempa wzrostu PKB. Co więcej, pojawiło
się ryzyko odcięcia Mołdawii od dostaw rosyjskiego gazu
ziemnego. Unia Europejska oraz USA zapowiadają znaczącą
pomoc humanitarną i makrofinansową.
Prognozy makroekonomiczne. Według najnowszej prognozy
makroekonomicznej mołdawskiego Ministerstwa Gospodarki i Infrastruktury, w 2022 r. PKB wzrośnie jedynie o 0,3 % w stosunku
do roku poprzedniego. Jest to
ogromny spadek względem dotychczasowych założeń, zgodnie
z którymi przewidywano wzrost
o 4,2 %. Prognozowana średnia inflacja w bieżącym roku ma
wynieść 21,9 %, przy czym ministerstwo zakłada, że na koniec
roku będzie wynosić już 15,7 %.
Według prognozy w najbliższych
trzech latach ma się ustabilizować na poziomie 5 %. Poziom
produkcji przemysłowej zmniejszy
się w tym roku o 0,7 %, natomiast
produkcji rolnej o 2,5 %. Jednocześnie prognoza zakłada wzrost
inwestycji w aktywa trwałe w roku
2022 i kolejnych latach odpowiednio o 5 %, 6,8 % oraz 5,1 %.
Problem surowcowy. Prezes
Moldovagaz Vadim Cioban zapowiedział, że w kwietniu 2022 r.
spółka zapłaci za surowiec kupowany od Gazpromu 11601170 USD za 1000 m3. Oznacza to ponad dwukrotny wzrost
ceny w stosunku do tej z marca
2022. Radykalna zmiana wynika
z wprowadzenia nowej formuły
handlowej zawartej w kontrakcie. Umowa z rosyjskim dostawcą przewidywała, że w miesiącach zimowych 70 % ceny jest
określane w oparciu o cenę ropy
naftowej, a 30 % w oparciu o giełdowe ceny gazu ziemnego (na
podstawie notowań holenderskiej

giełdy TTF). W miesiącach letnich proporcja ta jest natomiast
odwrotna – 70 % ceny zależy od
stawek giełdowych notowań gazu
ziemnego. Rosyjska agresja na
Ukrainę spowodowała wzrost
cen produktów naftowych na europejskich giełdach, co bardzo
negatywnie odbiło się na sytuacji
Mołdawii jako klienta (w Mołdawii nie ma rafinerii i całość paliw
musi być importowana). Mołdawscy producenci oraz społeczeństwo bardzo dotkliwie odczuli
wzrost cen paliw transportowych.
W efekcie Narodowa Agencja Regulacji w Energetyce 5 kwietnia
2022 r. wprowadziła ograniczenia
dotyczące maksymalnych cen
paliwa, obniżając próg dla benzyny o 0,08 %, a oleju napędowego o 0,06 %. Obecnie benzyna
będzie więc kosztować maksymalnie 27,38 MDL (1,478 USD),
a olej napędowy 27,82 MDL
(1,502 USD).
Ponadto Mołdawia nie przeprowadziła audytu zadłużenia
wobec Gazpromu, przewidzianego w umowie z listopada 2021 r.
Rosyjska spółka twierdzi, że
mołdawski odbiorca jest jej winien ok. 700 mln USD za brak
opłat w przeszłości (nie mylić
z tzw. „długiem naddniestrzańskim” za gaz ziemny zużywany
w separatystycznej republice).
Zgodnie z umową mołdawski
rząd miał przeprowadzić audyt,
który określi sposób powstania
tego zadłużenia oraz jego wysokość, a następnie, w terminie do
1 maja 2022 r., strony podpiszą
porozumienie w sprawie jego ure-

gulowania. Brak realizacji tych
postanowień uprawnia Gazprom
do wstrzymania dostaw. Mołdawski rząd wystąpił o przedłużenie
terminu zawarcia porozumienia
o 10-12 miesięcy. Argumentowano, że wojna uniemożliwiła przeprowadzenie przetargu na wykonawcę audytu. Jak do tej pory
Gazprom nie odpowiedział na tę
prośbę.
Zależność gazowa wiąże się
również z zależnością w obszarze energii elektrycznej. Około
80 % energii elektrycznej zużywanej w Mołdawii jest wytwarzane
w elektrowni Mołdawska GRES,
która znajduje się na terenie separatystycznego Naddniestrza.
Elektrownia należy do rosyjskiej
spółki skarbu państwa Inter RAO
JeES, natomiast energia elektryczna jest w niej wytwarzana
przede wszystkim na bazie gazu
ziemnego dostarczanego przez
Gazprom.
Pomoc Zachodu. Na mołdawski kryzys gospodarczy zareagowali zachodni partnerzy. Przedstawicielka USA przy ONA Linda
Thomas-Greenfield w czasie wizyty w Kiszyniowie zapowiedziała
wydzielenie 50 mln USD (46 mln
euro) dla pomocy w kryzysie
uchodźczym („Komentarze IEŚ”,
nr 555). Komisja Europejska zapowiedziała zaś pomoc makrofinansową w wysokości 150 mln euro,
które zostaną wypłacone w trzech
transzach w latach 2022-2024.
30 mln euro z tej kwoty to pomoc
bezzwrotna, pozostałe 120 mln zostanie przekazane w formie krótko
– i długoterminowych, a przy tym
niskooprocentowanych kredytów.
Będzie to uzupełnienie dla programu pomocowego na lata 20212025, zatwierdzonego wcześniej
przez Międzynarodowy Fundusz
Walutowy, w wysokości 564 mln

USD (519 mln euro). Natomiast
w czasie wizyty premier Natalii
Gavrilițy w Berlinie (5.04.2022)
przedstawiciele Niemiec, Francji
oraz Rumunii ogłosili powstanie
„Platformy wsparcia dla Mołdawii”, która ma wspierać to państwo
w kryzysie uchodźczym, gospodarczym i surowcowym. Niemcy
planują organizację rejsów samolotowych dla 12 tys. ukraińskich
uchodźców oraz wsparcie finansowe w wysokości 71 mln euro.
Natomiast Rumunia zapowiedziała wsparcie humanitarne oraz materialne o łącznej wartości 10 mln
euro. Celem działań „Platformy”
będzie zachęcanie innych państw

oraz organizacji międzynarodowych do gospodarczego wspierania Mołdawii. Podsumowując, łączna wartość wspomnianego powyżej wsparcia
dla tego państwa wynosi ok. 796 mln euro.

WNIOSKI
Wysokie ceny gazu w miesiącach zimowych mocno nadwyrężyły budżet państwa – rząd
musiał dotować spółkę Moldovagaz. Spodziewano się, że sezon
„letni” przyniesie obniżenie cen,
tymczasem stało się odwrotnie.
Kryzys surowcowy się pogłębia.
Jest również jedną z przyczyn
szerszego kryzysu gospodarczego, któremu towarzyszy kryzys uchodźczy.
Mołdawia jest pod względem
energetycznym uzależniona od
Gazpromu, a tym samym od Rosji. Istnieją obecnie infrastrukturalne możliwości przesyła gazu
z Rumunii dzięki rewersowi na
gazociągu bałkańskim oraz interkonektorowi Jassy – Ungheni
– Kiszyniów. W przypadku interkonektora problemem jest
jednak napełnienie gazociągu
oraz dostarczenie surowca do
południowej części państwa.
Surowiec kupowany na rynkach
europejskich byłby znacznie
droższy. Przejście na taki system dostaw w trybie natychmiastowym nie jest możliwe.
Od 16 marca 2022 r. mołdawska oraz ukraińska sieć energetyczna są zsynchronizowane
z siecią Unii Europejskiej. Pojawiła się więc techniczna możli-

wość przesyłu energii elektrycznej z Rumunii. W tym wypadku
również oznaczałoby to jednak
znaczący wzrost kosztów.
Fatalna sytuacja mołdawskiej gospodarki oraz energetyczna zależność ograniczają
możliwość asertywnych działań wobec Rosji, w tym przyłączenie się do pełnego pakietu
sankcji. Niemniej władze tego
kraju wykonały szereg gestów,
które wskazują na pełną solidarność z Ukrainą w wymiarze politycznym, symbolicznym
oraz społecznym (pomoc dla
uchodźców). Ponadto Mołdawia
przyłączyła się do sankcji bankowych oraz zapowiedziała zakaz reeksportu do Rosji.
Wstrzymanie przesyłu surowca przez Gazprom uderzyłoby
również w rosyjskie interesy. Gaz
ziemny jest bowiem kluczowy dla
funkcjonowania gospodarki separatystycznego Naddniestrza.
Ponadto spowodowałoby to również zakończenie działalności
elektrowni Mołdawska GRES,
co negatywnie odbiłoby się na
interesach spółki właścicielskiej.
Warto jednak zauważyć, że do
2021 r. wstrzymanie dostaw
w tym gazociągu oznaczałoby
również odcięcie od surowca
odbiorców z Bałkanów, w tym

Bułgarii i Serbii. Obecnie państwa te zaopatrywane są przez
gazociąg Bałkański Potok, który
omija Ukrainę i Mołdawię. W tej
chwili scenariusz wstrzymania
dostaw do Mołdawii nadal wydaje się więc mniej prawdopodobny, nie można go jednak zupełnie wykluczyć.
Pogarszająca się sytuacja
społeczno-ekonomiczna może
negatywnie wpływać na poparcie dla prozachodniego obozu
rządzącego (Partia Działania
i Solidarności oraz prezydentka Maia Sandu), na co już teraz
wskazują sondaże. Kolejnym
efektem będzie prawdopodobnie dodatkowy wzrost tempa
emigracji. Wsparcie zewnętrzne
dla Mołdawii ma obecnie fundamentalne znaczenie dla zachowania stabilności tego państwa
oraz wiarygodności Zachodu
w oczach tamtejszego społeczeństwa. Załamanie się mołdawskiej gospodarki fatalnie
wpłynęłoby również na sytuację
ukraińskich uchodźców, dla których państwo to jest miejscem
docelowym lub bezpieczną
„przystanią” w dalszej drodze na
Zachód.
Piotr Oleksy
Michał Paszkowski
źródło: ies.lublin.pl
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Symboliczne zakończenie zimy odbyło się
w Styrczy w pierwszym kalendarzowym dniu
wiosny, czyli 21 marca. W obrzędzie palenia
kukły uczestniczyły dzieci i młodzież ze Stowarzyszenia „Styrczańskie Dzwoneczki”.
– Palenie marzanny to jeden z ludowych obrzędów, który jest kultywowany w naszym stowarzyszeniu – mówi prezes Lilia Górska.
Sama kukła jest symbolem zimy, a ceremonia jej utopienia według zwyczaju ma spowodować jej odejście, przebudzenie przyrody do życia.
– Kukłę marzannę wykonujemy ze słomy i płótna, ubieramy w łachmany. Kukła nadziana jest na
kij, dzięki czemu łatwiej ją trzymać w górze. Po
wszystkich domach na wsi obnoszą ją dzieci. Następnie, w specjalnie wyznaczonym na to miejscu
podpalamy – powiedziała Lilia Górska.
Zwyczaj symbolicznego uśmiercania marzanny
był przez długi czas uznawany za pogański i nawet
krytykowany przez kościół katolicki. Mimo tego tradycja przetrwała i do dziś jest kultywowana w rożnych regionach Polski.
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Zgodnie ze staropolskim zwyczajem,
by nastała wiosna, należało
uśmiercić marzannę, czyli kukłę,
którą palono lub topiono.
Wierzono, że obrzęd ten
to pewnego rodzaju ofiara,
mająca zapewnić
przyszły urodzaj.

МАЖАННА ‒ это польское имя
славянской богини, которую связывают с зимой и со смертью. Хотя
язычество в Польше вроде бы исчезло в начале XI столетия, этот популярный обряд сохранился до наших
дней. Каждый год, в первый день весны, люди делают соломенную куклу,
поджигают ее, а затем топят в реке.
Цель ритуала: прогнать зиму и ускорить пробуждение природы.
Чучело Мажанны обычно делают
из соломы и белого полотна и украшают цветными лентами. Существует ряд правил: Мажанну нельзя трогать, пока она находится в воде (из
рук исчезнет сила), на обратном пути
с реки нельзя оглядываться (этим вы
накликаете болезни на себя и родственников). Католическая церковь
боролась с этим обрядом вплоть до
начала ХХ века, но так и не смогла
искоренить его. Традиция сожжения
Мажанны по-прежнему популярна
в некоторых регионах Польши, хотя
мало кто верит, что это действительно ускорит приход весны.
Opr. Ala Klimowicz
Fot. Nikołaj Sokoł
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Pierwszy dzień wiosny
w Styrczy

Do widzenia Marzanno,
teraz na wiosnę pora,
już kwiaty wschodzą na łąkach
we wszystkich wiosennych kolorach.
J. Ratajczak „Topienie Marzanny”
fragment
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Celem spotkania było podniesienie poziomu jakości edukacji
poprzez promocję kultury i tradycji mniejszości narodowych
mieszkających w Republice
Mołdawii. Jednym z partnerów
tego projektu było Towarzystwo
Polaków Wsi Tyrnowa, które od
2016 roku prowadzi aktywną
działalność polonijną na północy
Mołdawii.
Organizatorzy spotkania edukacyjnego postanowili porównać tradycje powitania wiosny
w Polsce i Mołdawii, dlatego
zaangażowali uczniów I-V klas
gimnazjum do zapoznania się
z obrzędami marzanny i merciszora [mărțișor – rum.].
Marzanna to według ludowych
podań słowiańska bogini, która
symbolizowała zimę. Śmierć Ma-

rzanny zgodnie z ludowymi wierzeniami oznaczała budzenie się
przyrody do życia, a więc początek wiosny, który jest świętowany
21 marca, w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny.
– Dzieci z naszego stowarzyszenia przygotowały stare gazety, sznurki, słomę i wykonały
z tego kukłę marzannę – opowiada Natalia Komarnicka, prezes Towarzystwa Polaków Wsi
Tyrnowa. – Nauczyły się też piosenki o marzannie i podczas spotkania zaprezentowały tradycyjny
polski obrzęd „Pożegnania zimy
– powitania wiosny”. Jesteśmy
bardzo wdzięczni Pani Urszuli
Zakrawacz, byłej nauczycielce
języka polskiego w Tyrnowie,
mieszkającej obecnie w Polsce,
za ciekawy scenariusz naszego
spotkania – dodała Natalia Komarniclka.
Natomiast znaną wszystkim dzieciom z Mołdawii legendę o merciszorze – marcowym
kwiatku w kolorach biało-czerwonych – zaprezentowała druga grupa uczniów z gimnazjum
w Tyrnowie.

Legenda ta mówi o walce wiosny z zimą. Pierwszego marca
Wiosna zawitała na polanę na
skraju lasu i zobaczyła, że spod
śniegu wyrasta przebiśnieg,
zwiastun jej rychłego panowania. Jednak nieustępliwa Zima,
by zniszczyć pierwsze oznaki
wiosny przywołała na pomoc
mróz, wiatr i śnieżycę, które miały zniszczyć kwiat pokrywając
go lodowatą warstwą. Widząc to
Wiosna odkopała przebiśnieg,
zraniła się przy tym jednak w palec. Krew, która kapnęła na zamarzniętego kwiatka przywróciła
go do życia. Merciszor symbolizował u Rzymian nowy rok, który
zaczynał się 1 marca.
– Takie partnerstwo staje się
priorytetowym w rozwoju edukacji szkolnej, a także przyczynia
się do poszerzenia wiedzy o kulturze i tradycjach różnych krajów
– zaznaczyła nauczycielka gimnazjum Liliana Sincovschi, która
razem z Anną Popovici, wiceprezes Towarzystwa Polaków Wsi
Tyrnowa przygotowywała dzieci
do występu.
(nc)

 Plansze przedstawiające działalność Towarzystwa Polaków Wsi Tyrnowa
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W ramach międzynarodowego
projektu „Razem zapewnimy
edukację wysokiej jakości”
w Gimnazjum w Tyrnowie
(rejon Edineț) odbyło się
spotkanie na temat tradycji
i obyczajów powitania wiosny
w Polsce i Mołdawii.
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O tradycjach powitania wiosny
w tyrnowskim gimnazjum

 Występ dzieci
z marzanną

 „Razem odniesiemy sukces!” – pod takim hasłem odbyło się
spotkanie edukacyjne w tyrnowskim gimnazjum
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10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku,
w katastrofie samolotu Tu-154M,
zginęło 96 osób, w tym prezydent
Punktualnie o godzinie 8.41
Lech Kaczyński i jego małżonka.
włączono w Polsce
Polska delegacja zmierzała
10.04.2010
godzina
8:41.
Zatrzymał
się
czas.
Zatrzymały
się
serca
syreny alarmowe,
na uroczystości z okazji
by upamiętnić 12. rocznicę
70. rocznicy zbrodni
katastrofy smoleńskiej.
katyńskiej.
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Prezydent RP i inni członkowie delegacji

Lech Kaczyński – prezydent RP
Maria Kaczyńska – małżonka prezydenta RP
Ryszard Kaczorowski – ostatni prezydent RP na
uchodźstwie
Krzysztof Putra – wicemarszałek Sejmu RP
Jerzy Szmajdziński – wicemarszałek Sejmu RP
Krystyna Bochenek – wicemarszałek Senatu RP
Janusz Kochanowski – Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Krupski – kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Janusz Kurtyka – prezes Instytutu Pamięci Narodowej
Sławomir Skrzypek – prezes Narodowego Banku Polskiego
Maciej Płażyński – poseł, prezes Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska”
Władysław Stasiak – szef Kancelarii Prezydenta RP
Aleksander Szczygło – szef Biura Bezpieczeństwa
Narodowego
Paweł Wypych – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Stanisław Komorowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
Andrzej Kremer – podsekretarz stanu w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Tomasz Merta – podsekretarz stanu w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Mariusz Handzlik – podsekretarz stanu w Kancelarii
Prezydenta RP
Andrzej Przewoźnik – sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Przedstawiciele parlamentu (Posłowie)

Leszek Deptuła
Grzegorz Dolniak
Grażyna Gęsicka
Przemysław Gosiewski
Izabela Jaruga-Nowacka
Sebastian Karpiniuk
Aleksandra Natalli-Świat

Arkadiusz Rybicki
Jolanta Szymanek-Deresz
Zbigniew Wassermann
Wiesław Woda
Edward Wojtas
Senatorowie

Janina Fetlińska
Stanisław Zając
Przedstawiciele Rodzin Katyńskich
i innych stowarzyszeń

adw. Joanna Agacka-Indecka – prezes Naczelnej
Rady Adwokackiej
Ewa Bąkowska – wnuczka gen. bryg. Mieczysława
Smorawińskiego
Anna Maria Borowska – córka ppor. Franciszka Popławskiego, wiceprezes Gorzowskiej Rodziny Katyńskiej (od 6 listopada 2009)
Bartosz Borowski – przedstawiciel Gorzowskiej Rodziny Katyńskiej, wnuk Anny Marii Borowskiej (syn
Franciszka Borowskiego)
Czesław Cywiński – prezes Światowego Związku Żołnierzy AK
Edward Duchnowski – sekretarz generalny Związku
Sybiraków
ks. prałat Bronisław Gostomski – dziekan dekanatu
Londyn-Północ, proboszcz parafii św. Andrzeja Boboli
w Londynie
o. Józef Joniec SchP – prezes Stowarzyszenia Parafiada
ks. Zdzisław Król – kapelan Warszawskiej Rodziny
Katyńskiej (1987–2007)
ks. Andrzej Kwaśnik – kapelan Federacji Rodzin Katyńskich
Tadeusz Lutoborski – były prezes Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, syn ppor. Adama Lutoborskiego
Bożena Mamontowicz-Łojek – prezes Polskiej Fundacji Katyńskiej
Stefan Melak – prezes Komitetu Katyńskiego

Przedstawiciele Sił Zbrojnych RP

gen. Franciszek Gągor – szef Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego
gen. dyw. Tadeusz Buk – dowódca Wojsk Lądowych
RP
gen. broni pil. Andrzej Błasik – dowódca Sił Powietrznych RP
wiceadmirał Andrzej Karweta – dowódca Marynarki
Wojennej RP
gen. dyw. Włodzimierz Potasiński – dowódca Wojsk
Specjalnych RP
gen. broni Bronisław Kwiatkowski – Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych RP
gen. bryg. Kazimierz Gilarski – dowódca Garnizonu
Warszawa
bp. gen. dyw. Tadeusz Płoski – katolicki biskup polowy Wojska Polskiego
abp gen. bryg. Miron Chodakowski – prawosławny
ordynariusz Wojska Polskiego
ks. płk Adam Pilch – p.o. Ewangelickiego Biskupa
Wojskowego
ks. ppłk pil. Jan Osiński – Ordynariat Polowy Wojska
Polskiego
Osoby towarzyszące

ppłk Zbigniew Dębski – członek Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari, sekretarz Klubu Kawalerów
Orderu Wojennego Virtuti Militari
Katarzyna Doraczyńska – zastępca dyrektora gabinetu szefa Kancelarii Prezydenta, radna dzielnicy
Praga-Południe w Warszawie
Aleksander Fedorowicz – tłumacz języka rosyjskiego
ks. Roman Indrzejczyk – kapelan prezydenta

Dariusz Jankowski – aspirant w Zespole Obsługi Organizacyjnej Kancelarii Prezydenta (ur. 8 lipca 1955)
Mariusz Kazana – dyrektor protokołu dyplomatycznego MSZ
gen. bryg. Stanisław Nałęcz-Komornicki – kanclerz
Orderu Wojennego Virtuti Militari
płk dr hab. n. med. Wojciech Lubiński – lekarz prezydenta, rzecznik prasowy, sekretarz Rady Naukowej
i z-ca komendanta Wojskowego Instytutu Medycznego
Barbara Mamińska – dyrektor biura kadr i odznaczeń w Kancelarii Prezydenta
Janina Natusiewicz-Mirer – sybiraczka, działaczka
społeczna, dawna działaczka opozycji demokratycznej w Krakowie; osoba towarzysząca Annie Walentynowicz w podróży
ks. prof. Ryszard Rumianek – rektor Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Izabela Tomaszewska – dyrektor zespołu protokolarnego Kancelarii Prezydenta, odpowiedzialna w Kancelarii za kontakty pierwszej damy
Janusz Zakrzeński – aktor teatralny i filmowy, członek rady programowej Związku Piłsudczyków
Załoga

Osobny artykuł: Załoga polskiego samolotu
Tu-154M nr boczny 101.
Żołnierze Sił Powietrznych RP

mjr Robert Grzywna
kpt. Arkadiusz Protasiuk
por. Artur Ziętek
chor. Andrzej Michalak
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Zatrzymał się czas.
Zatrzymały się serca

adw. Stanisław Mikke – wiceprzewodniczący ROPWiM, redaktor naczelny miesięcznika „Palestra”
Piotr Nurowski – prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Bronisława Orawiec-Löffler – bratanica majora Franciszka Orawca, zamordowanego w Katyniu; członkini Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich z Podhala
Katarzyna Piskorska – córka Tomasza Piskorskiego
Andrzej Sariusz-Skąpski – prezes Federacji Rodzin
Katyńskich
Wojciech Seweryn – rzeźbiarz, autor Pomnika Ofiar
Katynia w Chicago
Leszek Solski – syn kpt. Kazimierza Solskiego, oficera i sportowca oraz bratanek majora Adama Solskiego, zamordowanych w Katyniu, członek Stowarzyszenia Rodzina Katyńska
Teresa Walewska-Przyjałkowska – Fundacja „Golgota Wschodu”
Anna Walentynowicz – działaczka Wolnych Związków
Zawodowych, współzałożycielka NSZZ „Solidarność”
Gabriela Zych – prezes Stowarzyszenia Rodzina
Katyńska w Kaliszu

Cywilne pracownice wojska

Natalia Januszko
Barbara Maciejczyk
Justyna Moniuszko
Funkcjonariusze BOR

mł. chor. Agnieszka Pogródka-Węcławek (funkcjonariuszka Biura Ochrony Rządu wchodząca w skład
załogi samolotu jako stewardesa)
Funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu

ppłk Jarosław Florczak
kpt. Dariusz Michałowski
por. Paweł Janeczek
ppor. Piotr Nosek
st. chor. Artur Francuz
chor. Jacek Surówka
chor. Paweł Krajewski
chor. Marek Uleryk
Cześć Ich Pamięci!
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(PAP)

TEMAT Z OKŁADKI

TEMAT Z OKŁADKI

„Rezurekcja” – film o Polakach
w Naddniestrzu

Jutrzenka 4/2022

Film dokumentalny „Rezurekcja” opisuje epizod z historii wsi Słoboda-Raszków w Naddniestrzu, którą od XVIII wieku w ponad 80 % zamieszkują Polacy. W latach 70. XX wieku mieszkańcy wybudowali kościół katolicki wbrew decyzji komunistycznych władz, które po tym, jak
została odprawiona pierwsza msza święta, zdecydowały, aby kościół zburzyć. Wierni gromadzili się więc na zakazanych przez władze mszach świętych w prywatnych domach, co trwało
10 lat. Pod koniec lat 80. katolicy ponownie podjęli budowę kościoła na działce podarowanej
im przez prawosławną sąsiadkę. Rozpoczęła się epoka Gorbaczowa i drugi kościół przetrwał.
Stoi do dziś, stanowiąc centrum życia współczesnej Polonii ze Słobody-Raszków.

Obszar Naddniestrza to kresy pierwszej Rzeczypospolitej. Ten wielokulturowy obszar o wielkości porównywalnej do czterech polskich
powiatów zamieszkuje do dziś liczna Polonia.
Szczególne miejsce na tej mapie zajmuje wioska
Słoboda-Raszków, którą od XVIII wieku zamieszkują Polacy. Tam swoje działania realizuje Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” we współpracy
ze starostwem kaliskim i gminą Blizanów.
W kwietniu 2019 roku Towarzystwo Kulturalne
„Echo Pyzdr” rozpoczęło produkcję filmu dokumentalnego o niezwykle dramatycznej historii
parafii św. Marty w Słobodzie-Raszków. Zebrana
została dokumentacja filmowa w Naddniestrzu
oraz w Mołdawii i na Białorusi, w tym wywiady
oraz zapis uroczystości wielkanocnych. Tytuł filmu
„Rezurekcja” nawiązuje do Święta Zmartwychwstania Pańskiego, a treść filmu stanowią wydarzenia z lat 1973-1990 opowiedziane przez świadków polskiej diaspory w Słobodzie-Raszków.
Prace nad filmem trwały 2 lata. Na potrzeby filmu powstało kilkanaście minut animacji
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O obronie tożsamości Polaków
na Kresach

w technice 3D i 2D oraz dokumentacja zdjęciowa materiałów ikonograficznych zachowanych
w zbiorach mieszkańców Naddniestrza. Film zrealizowany w językach: polskim, rosyjskim, angielskim i włoskim.
Realizatorzy projektu: Sebastian Czech (kierownik produkcji i kamerzysta), Magdalena

TEMAT Z OKŁADKI / REZUREKCJA
w

WIADOMOŚCI

Pomoc humanitarna dla Mołdawii

Niestety, składane do Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów wnioski nie otrzymały dofinansowania, a ponieważ świadkowie wydarzeń
są w podeszłym wieku, nie można było przesunąć realizacji na nieokreślony późniejszy termin.
40-minutowy film „Rezurekcja” powstał dzięki
nieodpłatnej pracy wszystkich zaangażowanych w jego produkcję osób.
Fokusowe emisje filmu w 2022 roku otworzył
marcowy pokaz w biechowskim kościele. Kolejna projekcja odbyła się już w kwietniu w Blizanowie. Film „Rezurekcja” będzie emitowany
również w Telewizji Trwam, dzięki czemu będzie
oglądany na całym świecie.
fot. materiały promocyjne

16.03.2022. Siedem karetek
oraz inną pomoc humanitarną dostarczyły do Mołdawii Finlandia, Włochy,
Dania i Austria za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu
Ochrony Ludności.
Republika Mołdawii otrzymała pomoc humanitarną z Austrii,
składającą się z paczek higienicznych, namiotów, łóżek, materacy i poduszek. Dania przekazała
7 karetek, Finlandia – ogrzewane namioty, namioty kąpielowe
i kuchnię obozową, Włochy – zestawy higieniczne, kuchenne, generatory diesla, zbiorniki na wodę
i grzałki. Włochy finansują też projekt o wartości 10 milionów euro,
którego celem jest wzmocnienie
zdolności Mołdawskiego Urzędu
ds. Migracji i Azylu do pomocy
uchodźcom, zwłaszcza kobietom
i dzieciom.
– Jestem wdzięczny wszystkim
państwom członkowskim Unii Europejskiej, które już podjęły kroki,
aby pomóc Republice Mołdawii
sprostać temu wyzwaniu – powiedział Jānis Mažeik, Ambasador

UE w Kiszyniowie. – Unia Europejska będzie nadal udzielać pomocy
w nadchodzących tygodniach.
11.04.2022. Ambulans z zasobów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia w Pomorzu Zachodnim trafi do potrzebujących.
Urząd Marszałkowski przekazał karetkę do Mołdawii,
która także pomaga ludności ukraińskiej opuszczającej
swój kraj w związku z rosyjską
inwazją.
– To kolejna w krótkim czasie
karetka, którą Pomorze Zachodnie
przekazuje w darze. Pojazd trafi
do Mołdawii, która nie jest objęta
działaniami wojennymi. Ten mały
kraj ma wielkie serce, bo przyjął
tysiące Ukraińców opuszczających własny kraj po inwazji Rosji.
Ambulans będzie służyć zarówno
ludności mołdawskiej, ale także
w krajach pomocowych dla Ukrainy – zaznaczył zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz.
Karetka to Mercedes Benz 319
Sprinter z 2013 roku, wyposażona
w podstawowy sprzęt ratunkowy:
nosze, podbieraki, krzesełko kardiologiczne i instalację tlenową.
Ambulans jest gotowy do jazdy, w pełni sprawny technicznie
oraz posiada aktualne przeglądy.

– Wiemy, jak trudna jest sytuacja
na Ukrainie i w sąsiednich państwach pomagających Ukrainie.
To wiąże się z potrzebami w zakresie bezpieczeństwa. To nie
jest nowy ambulans, ale w pełni
sprawny i gotowy do akcji ratowniczych – wyjaśniał dyrektor WSPR
w Szczecinie Roman Pałka.
Pojazd trafi docelowo do Kiszyniowa, a dokładnie do jednej z placówek medycznych,
która będzie go najbardziej
potrzebowała. To właśnie w
stolicy
Mołdawii
najczęściej
uciekający przed wojną obywatele Ukrainy szukają schronienia.
– Każda pomoc jest dla nas
niezbędna, bo Mołdawia jako
mały kraj również solidarnie z
Europą pomaga Ukraińcom, którzy znaleźli schronienie w Mołdawii – przyznał konsul honorowy
Mołdawii Aleksander Łaskawer.
Od 24 lutego 2022 r. granicę
ukraińsko-mołdawską przekroczyło 270 tysięcy ukraińskich uchodźców wojennych. Blisko 100 tysięcy
z nich postanowiło – przynajmniej
tymczasowo – zostać w Mołdawii.
To 4 % ludności z 2,5-milionowego
państwa, jakim jest Mołdawia.
źródła: emergency-live.com,
polskieregiony.pl
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Adamczewska (fotograf), Piotr Walichnowski
(animacje), Antonina Pietrasz (scenariusz), Tomasz Pieniak (montaż) oraz Wiesława i Przemysław Kowalscy (pomysłodawcy i producenci).
Ponadto Siostra Renata Dokowicz (tłumacz na
język włoski), Inga Czech (tłumacz na język rosyjski), dr Radek Kowalski (tłumacz na język angielski), ks. dr Błażej Michalewski (narracja historyczna).
Większość tych osób współpracowała nie
znając się wzajemnie. Twórców geograficznie
rozproszonych (Warszawa, Kalisz, Słoboda-Raszków, Pyzdry, Londyn, Poznań, Lipe) połączyła
wartość tematu i jego ponadczasowe znaczenie.

4 marca br. kolumna ambulansów opuściła Danię. 60 strażaków-ochotników i ratowników
pogotowia ratunkowego z Falck
przyprowadziło karetki do Lublina. Pojazdy zostaną przekazane
władzom lokalnym w Polsce, a po
dopięciu formalności część z nich
pojedzie dalej do Mołdawii, gdzie
będą częścią lokalnych służb ratunkowych.
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6.03.2022. Duńska firma Falck
przekazała 30 w pełni wyposażonych ambulansów jako
wsparcie służb ratunkowych
Polski i Mołdawii oraz pomocy rannym i uchodźców z terenów Ukrainy.

EMAUS

Odpust wielkanocny w Krakowie
Emaus jest uważany za jedną z najstarszych
i najważniejszych wielkanocnych tradycji Krakowa.
To cenny element kulturowego dziedzictwa, mający istotne znaczenie dla lokalnej tożsamości. Jest
znakiem ciągłości miejskich obrzędów i zajmuje
stałe miejsce w kalendarium krakowskich świąt.
W Poniedziałek Wielkanocny w kościołach katolickich wierni słuchają Ewangelii o uczniach Jezusa, którzy wędrowali do miejscowości Emaus.
Krakowianie podążają w ten dzień na odpust przy
kościele Najświętszego Salwatora i klasztorze ss.
Norbertanek na Zwierzyńcu. Czynią tak od stuleci,
historycy dowodzą bowiem, że tradycja odpustu
w formie chrześcijańskiej sięga nawet XII wieku.
Być może jest jeszcze starsza i wiąże się z pogańskimi zaduszkami, które odprawiano w czasie
wiosennej równonocy.

E

maus pochodzi od hebrajskiego słowa
oznaczającego „gorące źródła” lub
„zdroje”. W Biblii pod tą nazwą opisano
miasto leżące 11 kilometrów od Jerozolimy,
znane jako oaza i miejsce słynące ze
smacznej wody. Przez stulecia Emaus
nabrało jednak bardzo wielu różnych
znaczeń. To między innymi słynny odpust
wielkanocny w Krakowie.

Pierwsza wzmianka o krakowskim odpuście
pochodzi z rękopisu Giovanniégo Paolo Mucanti’ego – sekretarza legata papieskiego. Mucanti przebywał w Krakowie w latach 1596-1597 i zapisał:
„W poniedziałek wielkanocny poszedłem oglądać
kościół, który nazywają Emaus, gdzie zbiera się
wielki tłum obojga płci. Wszystka młodzież i żacy
zachowują dawny zwyczaj noszenia dnia tego
różdżki wierzbowej, na której rozwinięte są bazie”.
Krakowski Emaus był wielkim, uroczystym
spacerem mieszczan krakowskich po całym dniu
siedzenia za stołem. Przerodził się z czasem w ludową zabawę, rodzaj odpustu. Towarzyszyły mu
kramy, strzelnice sportowe, karuzele dla dzieci,
loterie fantowe.
Na straganach sprzedawano słodycze, w tym
tradycyjne serca z piernika, zabawki, drewniane
figurki, korale, pierścionki z kolorowymi oczkami,
różańce, obrazki świętych. Organizowano konkursy, np. rzut do celu szmacianą kulą czy wspinanie
się na słup posmarowany tłuszczem lub talkiem.
I chociaż Emaus był przez wieki miejscem, w którym można było nabyć cenne elementy rękodzieła,
lokalne przysmaki i pamiątki, to w bliższych nam
czasach na kramach rozpanoszył się wszechobecny plastik. Powoli jednak następuje powrót do tradycyjnych emausowych zabawek – m. in. drewnianych figurek, glinianych kogucików i gwizdków.

Dla władz Krakowa ważne jest zadbanie
o utrzymanie tradycyjnego charakteru odpustu
i jego ochrona, a także odpowiedni rozwój wydarzenia. Dlatego miasto zaproponowało objęcie
Emausu pełną opieką organizacyjną. Zadanie to
realizuje Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w jego imieniu także miejska instytucja ‒
Krakowskie Forum Kultury. Celem kompleksowej
opieki nad odpustem jest wyeksponowanie jego
cech kulturowych oraz wzmocnienie elementów
tradycji i folkloru.
Już w tym roku podczas odpustu można było
zobaczyć uporządkowane rzędy kramów, zapewnione przez miasto spójne kolorystycznie i materiałowo namioty, a także stylizowane drewniane
stoiska. Wprowadzony porządek i wypracowane
z służbami miasta zasady uczestnictwa nie eliminowały żadnego z dotychczasowych wystawców.
Organizatorzy zapowiedzieli jednak, że stopniowo
będą wprowadzać ograniczenia w ofercie masowych produktów, a także będą promować oferty
handlowe adekwatne do wielowiekowej tradycji
tego wydarzenia. Ważne są także takie aspekty,
jak promocja tradycyjnych produktów i rzemiosła,
zapewnienie bezpiecznego i odpowiednio zorganizowanego przebiegu, podniesienie wartości es-

tetycznej w zakresie infrastruktury, sposobu zorganizowania przestrzeni i asortymentu.
Miasto planuje zwiększenie liczby kramów
prezentujących tradycyjne rzemiosło, rękodzieło,
towary rodzimej produkcji, emausowe przysmaki
i typowe odpustowe zabawki. W kramach ustawionych na ulicach Tadeusza Kościuszki i Senatorskiej sprzedawano niegdyś m.in. piernikowe
serca, różańce z ciasta, cukierki, gliniane gwizdki,
ptaszki i dzwonki, drewniane zabawki i figurki, pukawki, piłeczki jojo, grzechotki i balony. Wierzono,
że niektóre emausowe pamiątki, takie jak np. gliniane dzwonki, mają moc odpędzania złych mocy
i przynoszą szczęście. Odpust w nowej formule
nawiązuje do tradycyjnego asortymentu.
– Zależy nam, aby odpust nie był oderwany od
kontekstu kulturowego dzielnicy. Chcemy wyeksponować powiązanie z folklorem zwierzynieckim
i tradycjami typowo regionalnymi. Nie wyeliminujemy od razu wszystkich innych towarów kojarzonych
w masowej kulturze z okresem wielkanocnym, ale
dołożymy starań, żeby zahamować proces zacierający związek tego wydarzenia ze Zwierzyńcem
i Salwatorem, a także z wielkanocnym charakterem Emausu ‒ mówiła Katarzyna Olesiak, dyrektor
w
Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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Emaus – nazwa zwyczaju ludowego urządzanego
w Poniedziałek Wielkanocny w niektórych
miejscowościach Polski. Najbardziej
popularny jest EMAUS KRAKOWSKI.
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TRADYCJE ZNANE I TE ZAPOMNIANE
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 Emaus na Zwierzyńcu w Krakowie, Agencja Fotograficzna „Światowid”, ok. 1927 r.
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EMAUS
KRAKOWSKI
2022
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w obiektywie
Anny
GaydamowiczMazur

 Tak Emaus wyglądał przed II wojną światową. Początek lat 30. XX wieku 

/ Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

w

FOTORELACJA
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Jedną z nich było tzw.
drzewko życia, wykonane
z patyka z zatkniętymi drewnianymi listkami, na którego
szczycie umieszczano figurkę
ptaka lub gniazda z pisklętami. Przypominało ono wiosenne odradzanie się życia
i miało nawiązywać też do
przedchrześcijańskich wiosennych obrzędów zadusznych
i dawnych wierzeń, w których
dusze zmarłych pod postaciami ptaków szukają schronienia
w gałęziach drzew cmentarnych. Zakupione na Emausie
drzewko życia było niegdyś
nieodłącznym elementem wiosny w Krakowie.
Osobliwością krakowskiego odpustu są też drewniane
figurki żydowskich grajków
i Żydów studiujących Torę.
Drewniane, ręcznie robione
zabawki są sprzedawane od
co najmniej XIX wieku. Pojawiały się wraz z figurkami górali, szlachciców, kobiet w ludowych strojach czy biskupów.

Żydzi przedstawieni na figurkach, odziani w tradycyjne
stroje byli przedstawiani w kilku
standardowych pozach: grali
na instrumentach, studiowali
Pismo, modlili się czy dokazywali z Diabłem. Rzemieślnicy
produkujący zabawki wykorzystywali gazety w jidysz, których
fragmenty stawały się książkami trzymanymi przez figurki.
Zdarzało się również, że malowali egzotycznie wyglądające
znaczki będące odwzorowaniem hebrajskich liter.

Po II wojnie światowej figurki Żydów zniknęły ze straganów
na odpuście Emaus. Powróciły
pod koniec lat 70., kiedy to Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zorganizowało konkurs,
mający na celu przywrócenie
tradycyjnego rękodzieła emausowego. Od tamtego czasu są
już na stałe obecne, produkowane na masową skalę. Niektórzy kupują je po prostu „do
kolekcji”, a inni z nadzieją, że
przyniosą szczęście.
Opr. Anna Dubiel
Fot. Anna Gaydamowicz - Mazur

W okresie wielkanocnym Liga Kobiet Polskich w Mołdawii dostarczyła
trochę radości i piękna dzieciom,
mieszkającym obecnie w kiszyniowskim Ośrodku dla Uchodźców z Ukrainy przy ul. Drumul Viilor 38/1.
– Znajdują się tu rodziny z dziećmi
w każdym wieku, ale byliśmy dobrze
przygotowani! – mówi Tamara Ababii,
prezes Ligi Kobiet Polskich. – Z młodszymi dziećmi malowaliśmy obrazki wielkanocne, lepiliśmy z plasteliny
koszyczki z kraszankami. Natomiast
starsze dziewczynki z naszą pomocą
stworzyły piękne wianki wielkanocne.
Podczas pracy twórczej dołączyły do
nas babcie, matki, a nawet młody mężczyzna, który na początku po prostu
obserwował tę akcję. Okazało się, że
dorośli też lubią kolorowanki!
Każda praca została podpisana
i później uczestniczyła w wystawie.
Rozmawialiśmy o tradycjach wielkanocnych w Mołdawii, Ukrainie i Polsce.
Dziękujemy warszawskiej Fundacji
„Pomoc Polakom na Wschodzie” i organizacji The BEARR Trust za dofinansowanie tej akcji – dodała Tamara Ababii.
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Odpustowym zabawkom często przypisywano ściśle określoną funkcję i symbolikę.

AKCJA WIELKANOCNA DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY
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TRADYCYJNE ZABAWKI EMAUSOWE

KULTURA

KULTURA

Uniwersytetu
Pedagogicznego
w Krakowie. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków
Okręgu Krakowskiego, Związku
Artystów Plastyków Ołomuńca
oraz Międzyokręgowego Związku
Rumuńskich Artystów Plastyków
Kluż – Bystrzyca. Założyciel polsko-rumuńskiej grupy artystów
„KRoma”. Laureat licznych nagród
i wyróżnień w dziedzinie sztuk wizualnych. Wystawia w galeriach
i muzeach sztuki, jest autorem
25 wystaw indywidualnych, udział
w ponad 100 wystawach grupowych w kraju i zagranicą. Prace
artysty znajdują się w państwowych oraz publicznych zbiorach
w Polsce, Czechach, Rumunii,
na Węgrzech, a także w licznych

„W swej twórczości Serge Vasilendiuc porusza różnorodną
tematykę – od miejskiego czy wiejskiego pejzażu, poprzez fragmenty natury, do czystej abstrakcji, zbudowanej z prostych,
geometrycznych kształtów. Bez względu jednak na to, co jest
głównym motywem obrazów, stosowana przez artystę barwna gama i kompozycyjny układ przywodzą na myśl nieustanną potrzebę zachwytu nad pięknem i bogactwem świata oraz
otaczającej rzeczywistości”.
Joanna Warchoł, Prezes ZPAP Kraków

prywatnych kolekcjach w USA,
Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech, Rosji, Kanadzie
Izraelu, Polsce, Grecji, Rumunii,
Węgrzech, Czechach i Mołdawii”.
Przedstawione na wystawie
obrazy charakteryzuje porządek
i emocje, a przede wszystkim
wspaniałe kolory. W jednej z recenzji porównano obrazy Sergiu
Vasilendiuca do kamieni szlachetnych, są tak nasycone zmieniającym się pod wpływem światła kolorem – od szmaragdowej zieleni
przez lazurowy błękit i rubinową
czerwień do topazowej żółci.
Na wernisażu, poza autorem
obecny był Konsul Honorowy
Rumunii w Krakowie Ignat Timar,
dyrektor Instytutu Kultury Rumuńskiej w Warszawie George
Negrea, prezes ZPAP OK i jednocześnie kurator wystawy Joanna
Warchoł, rodzina oraz zaproszeni
goście, a wśród nich studenci kierunków artystycznych oraz koleżanki i koledzy malarza.
Wernisaż zakończyła lampka
dobrego wina i specjalnie przygotowana mołdawska plăcinta.
Anna Gaydamowicz-Mazur
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Prezentowana 25 marca 2022
roku w centrum Krakowa w Galerii Związku Polskich Artystów
Plastyków „Pryzmat” wystawa
Sergiu Vasilendiuca pt. „Jesienne
50/30 lat twórczości” jest jubileuszowym pokazem artysty z okazji 50. rocznicy urodzin i trzech
dekad pracy twórczej.
Sergiu Vasilendiuc urodził się
w Mołdawii i od 20 lat mieszka
w Krakowie. W katalogu wystawy znajduje się krótka biografia
artysty, którą pozwolę sobie zacytować: „Urodzony w 1972 roku
w Bielcach. Artysta plastyk (malarz, grafik). Ukończył Państwowe
Kolegium Plastyczne w Kiszyniowie i Akademię Sztuk Pięknych
w Jassach. Doktor Instytutu Sztuki
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Sergiu Vasilendiuc: Jubileuszowe 50/30

zdjęcie: Anna Gaydamowicz-Mazur

SMACZNEGO!

Mołdawskie
tradycje
wielkanocne
wokół… jajka

R

    W wielkanocny poranek ludzie
symbolicznie myją twarz, tocząc po
niej czerwone i białe jajko. Według
wierzeń dodaje to siły i czystości.
    Tradycja mówi, że pierwszym pokolorowanym jajkiem roztłuczonym
w Wielkanoc powinni podzielić się
wszyscy członkowie rodziny, wtedy
będzie ona zawsze razem.
    W niektórych mołdawskich wsiach
ludzie przemywają twarz wodą
z dzbana, w którym umieszczono
kwiaty, monety i pokolorowane jajko.
Wierzą oni, że dzięki temu będą rumiani jak czerwone jajko, zdrowi i bogaci. Ten kto myje się jako ostatni,
zabiera pieniądze.
    W niektórych rejonach kraju jest
zwyczaj rzucania skorupek z jajek
wielkanocnych pod kwitnące drzewo.
Mówią, że jest to czas, kiedy naprawdę przychodzi dobra pogoda.
    Jeśli w pierwszy dzień Wielkanocy trafi Ci się jajko z dwoma żółtkami,
szykuj się do ślubu. Od dawna uważa
się, że jest to symbol nieuchronnego
małżeństwa.
    Mówią też, że jeśli podczas zawodów rozbijesz jajko swego przeciwnika, to siła nie opuści Cię przez cały
rok.
Opr. Natalia Barwicka
Tłum. Lucyna Otwinowska

Zagadki - kolorowanki

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

W całej Polsce, niezależnie od regionu,
na Wielkanoc przygotowuje się tradycyjny
barszcz. Na południu, zachodzie i północnym wschodzie
kraju zupę tę określa się mianem żurku (żuru),
zaś w centralnej i wschodniej Polsce
znana jest jako barszcz biały.

BARSZCZ BIAŁY
WIELKANOCNY

1.

Budzi się przed świtem,
w przytulnym kurniku.
Potem budzi innych,
swoim kukuryku!

3.

Malutka, żółta kuleczka,
co właśnie wyszła z jajeczka
i pod kury skrzydełkami
posila się ziarenkami.

2.

Chodzi po podwórku,
o ziarenka prosi.
Siaduje na grzędzie,
pyszne jajka znosi.

4.

W kurzych gniazdach, w kurniku
znajdziesz ich bez liku.
Kiedy je mama ugotuje,
cienką skorupkę z nich zdejmuje.

Odpowiedzi na zagadki prosimy wysyłać
na e-mail: redakcja.jutrzenka@gmail.com
lub przekazać do redakcji
przez nauczyciela j. polskiego.
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Gospodynie w Mołdawii przed Wielkanocą kraszą jajka na kolor czerwony, symbolizujący krew Chrystusa Zbawiciela.

KLUB MĄDREJ SÓWKI
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POZNAJĄC KULTURĘ
I SMAKI WSCHODNIE

l 500 g kiszonej kapusty l 1 cebula
l 2 ząbki czosnku l 2 białe kiełbasy l 2 ziemniaki
l 4 jajka l 1 marchewka l mały kawałek selera
l 2 liście laurowe l ziele angielskie l majeranek
l sól i świeżo mielony pieprz l 1 kostka bulionowa
l 1/2 małej szklanki śmietany kremówki
l świeży tymianek
Cebulę i czosnek, marchew oraz seler obrać i posiekać.
Rozgrzać 2 łyżki oleju w dużym garnku, zeszklić warzywa. Dodać kapustę i zalać 1 litr wody, dodać sól i pieprz, liść laurowy
oraz ziele angielskie. Gotować przez 20 minut.
Ugotować jajka na twardo. Ziemniaki obrać i pokroić w kostkę. W osobnym garnku delikatnie opiec pokrojone kiełbasy.
Odcedzić kapustę nad garnkiem z kiełbasą (pozostałą kapustę
używamy do bigosu lub na farsz do pierogów). Do garnka dodać ziemniaki, liść laurowy, kostkę bulionową, pieprz i łyżeczkę
majeranku. Dodać także 1/2 L wody i gotować przez 20 minut
lub aż ziemniaki będą miękkie. Dodać śmietanę i wymieszać.
Barszcz podać z jajkiem przekrojonym na pół i posypać tymiankiem.

Strona przygotowana przez
Koło Młodych Dziennikarzy
„Polonia” w Glodeni
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ZAKOCHAJ SIĘ W POLSCE

ARCHITEKTURA JAKO SCENOGRAFIA
MĘKI PAŃSKIEJ
Kalwaria to zbudowany zwykle na wzgórzach zespół kościołów lub kaplic, symbolizujących stacje Męki Pańskiej i służący rozpamiętywaniu tego kluczowego dla chrześcijaństwa
wydarzenia. Polskie kalwarie to bardzo często niezwykle wartościowe założenia krajobrazowo-architektoniczne.
Kalwaria Zebrzydowska jest to wyjątkowe miasto w południowej Polsce w województwie małopolskim. Jest to ośrodek
ruchu pielgrzymkowego do sanktuarium pasyjno-maryjnego oo.
bernardynów. Prowadzi do niego szlak papieski.
Najstarsza polska kalwaria powstała z inicjatywy wojewody krakowskiego, Mikołaja Zebrzydowskiego. W 1600 roku na
szczycie położonego na terenie jego dóbr wzgórza Żar wojewoda ufundował niewielki kościółek Ukrzyżowania. Pierwotnie
miał on służyć jego prywatnej pobożności. Z czasem jednak właściciel zorientował się, że wzgórze proporcjami przypomina to
z Jerozolimy, zdecydował więc o zbudowaniu tu całej kalwarii
ze wszystkim kaplicami drogi krzyżowej. W latach 1604-1609
u stóp założenia stanęła późnobarokowa bazylika i klasztor bernardynów (którzy do dziś prawują pieczę nad kalwarią). Projekt
tych budynków opracował Włoch, Jan Maria Bernardoni, we
współpracy z flamandzkim złotnikiem, Pawłem Baudarthem.
Ten drugi w kolejnych latach stworzył projekty zespołu kaplic,
które rozmieszczano na terenie porastającego wzgórze lasu.
Niewielkie budynki reprezentują styl barokowy i manierystyczny,
a ich formy inspirowane były opisami zabytków Ziemi Świętej,
autorstwa holenderskiego teologa z drugiej połowy XVI wieku,
Christiana Kruika van Adrichema (każda kaplica na terenie kalwarii jest inna). Mikołaj Zebrzydowski chciał, aby polska kalwaria
w maksymalnym stopniu przypominała te jerozolimską, a ponadto wprowadził do niej kult maryjny – do bazyliki sprowadził obraz
Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Uważany za cudowny, stał się celem pielgrzymek.
Co roku w Wielkim Tygodniu w Kalwarii Zebrzydowskiej obywają się misteria pasyjne, czyli inscenizacje wydarzeń związanych z Męką Pańską. Znane są one także poza Polską, bierze
w nich udział nawet 100 tysięcy pielgrzymów. W 1999 roku Kalwaria Zebrzydowska została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Uzasadnieniem tego wpisu było docenienie
wszystkich jej walorów krajobrazowych, kulturowych, artystycznych i religijnych.
Opr. Elena Dudari
ciekawostki
– Wszystkie uroczystości organizowane w Kalwarii Zebrzydowskiej
zalicza się do najbardziej okazałych w Polsce.
– Dopiero w 1890 roku do nazwy Kalwaria dodano Zebrzydowska na
cześć jej założyciela.
– Słowo Kalwaria z języka łacińskiego oznacza trupią czaszkę, co
jest odpowiednikiem hebrajskiego słowa Golgota, wzniesienia,
na którym został ukrzyżowany Jezus Chrystus.
– Zaraz po Jasnej Górze jest to najbardziej popularne sanktuarium
maryjne w Polsce. Rocznie odwiedza je około 1,5 miliona ludzi.

Kalwaria Zebrzydowska to
wyjątkowe miasto
w południowej Polsce
w województwie małopolskim.
Jest to ośrodek ruchu
pielgrzymkowego
do sanktuarium pasyjnomaryjnego oo. bernardynów.
Prowadzi do niego szlak papieski.

Kalwaria
Zebrzydowska
Kalwaria zajmuje wysokie
na 400 m n.p.m. wzgórze;
obejmuje teren 6 km2,
a trasa pasyjna
ma długość 5 km,
na których rozlokowano
42 budynki.

