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Wiadomości: 
– „Ballady i romanse” lekturą
   Narodowego Czytania 2022 roku
– Rajd „Poznaj Polskę – rowerowo” 
– Wycieczka uchodźców z Ukrainy
   do Starego Orhej 
Temat z okładki: 
– Zakończenie roku szkolnego 
   w Styrczy 
– Zakończenie roku szkolnego 
   w Tyraspolu 
Spotkania z Mołdawią: Zapiski 
z Naddniestrza 
Rocznice: Maria Grzegorzewska
Poezja polonijna 
Temat z okładki:
– Zakończenie roku szkolnego 
   w Komracie 
Kultura: Flamenco łączy pokolenia
Wiadomości: Prof. Constantin 
Geambaşu doktorem honoris causa 
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Newsy dla Polonii: Konkurs 
„Lato z Jutrzenką”
Smacznego!
Klub Mądrej Sówki
Zakochaj się w Polsce: Zamek 
Grodno w Zagórzu Śląskim

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”.

Zdjęcie na okładce: Dyplom na 
zakończenie roku szkolnego dla uczennicy 
ze Stowarzyszenia „Styrczańskie 
Dzwoneczki” (Glodeni, Mołdawia)

WIADOMOŚCI

Niech „Ballady i romanse” ponownie odkryją przed nami 
swoją wybitną wartość literacką, cenny wymiar moral-
ny i bogactwo kulturowe Rzeczypospolitej – napisał pre-

zydent Andrzej Duda w liście, zapowiadającym tegoroczne 
Narodowe Czytanie. Finał akcji odbędzie się 3 września. 

O tym, która książka będzie czytana podczas 11. edycji 
akcji, dowiedzieliśmy się już na koniec ubiegłorocznego finału 
Narodowego Czytania. Wybór lektury wydaje się oczywisty, bio-
rąc pod uwagę okrągłą rocznicę opublikowania dzieła. „Ballady 
i romanse” ukazały się po raz pierwszy dokładnie 200 lat temu, 
w czerwcu 1822 roku.

Zbiór ten, napisany przez Adama Mickiewicza, wyznaczył 
początek dziejów poezji romantycznej w Polsce, stając się dla 
nowej epoki jednym z punktów odniesienia. Książka zachwycała 
nowatorstwem i oryginalnością, a jednocześnie ujmowała natu-
ralnością stylu i prostotą języka. Wiersze ukazywały możliwości 
pisarskie autora, który na tle nastrojowej przyrody wykreował 
świat pełen uczuciowości, fantazji i ludowej moralności.

Z okazji Narodowego Czytania Prezydent RP Andrzej Duda 
tradycyjnie skierował przesłanie, zachęcając do współtworzenia 
akcji. – Wierzę, że wspólna lektura utworów naszego narodo-
wego wieszcza na nowo ukaże fenomen polskiego romantyzmu 
i wzbogaci jubileuszowe obchody o ważną refleksję nad naszą 
kulturą i historią. Chciałbym, aby tegoroczne Narodowe Czy-
tanie jeszcze bardziej umocniło jedność i poczucie wspólnoty 
Polaków na całym świecie. I żeby – jak zawsze – było dla nas 
wspólnym świętem czytelnictwa – podkreślił prezydent w liście 
opublikowanym na stronie Kancelarii Prezydenta RP.

Dodał, że bez młodzieńczych dzieł Adama Mickiewicza trud-
no wyobrazić sobie polski romantyzm. – Niezwykła wrażliwość, 
wspaniałe wyczucie języka i wyobraźnia genialnego poety spra-
wiły, że „Ballady i romanse” są esencją polskiego romantyzmu 
– napisał. 

Akcja organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 r. 
Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tade-
usza” Adama Mickiewicza. W 2013 r. w całej Polsce 

odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas na-
stępnych edycji przeczytano kolejno: „Trylogię” Henryka 
Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka 
Sienkiewicza i „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. W 2018 r. 
w związku z jubileuszem 100. rocznicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości Para Prezydencka zaprosiła do lektury 
„Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, a ponadto, przez cały 
rok, zachęcała do czytania „Antologii Niepodległości” – 
specjalnie przygotowanego na tę okazję zbioru powstałych 
na przestrzeni wieków utworów, zaliczanych do kanonu pol-
skiej literatury patriotycznej. W 2019 r. lekturą Narodowego 
Czytania były „Nowele polskie” – zbiór 8 utworów autorstwa 
Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej, Bolesława Prusa, Bru-
nona Schulza, Władysława Stanisława Reymonta, Stefana 
Żeromskiego, Henryka Sienkiewicza i Henryka Rzewuskiego. 
Lekturą Narodowego Czytania 2020 była „Balladyna” Juliu-
sza Słowackiego, a podczas jubileuszowej, 10. edycji – „Mo-
ralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

Narodowe Czytanie to coroczna akcja wspólnego czytania wybranej lektury, 
do której przyłączyć się mogą wszystkie chętne osoby prywatne oraz instytucje 
publiczne w Polsce i za granicą.

Podczas najbliższej edycji – w 2022 roku – Prezydent RP Andrzej Duda zaprasza 
do wspólnego czytania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza – w dwusetną 
rocznicę pierwszej ich publikacji.

„BALLADY I ROMANSE” 
ADAMA MICKIEWICZA 

lekturą Narodowego Czytania 2022 roku
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TEMAT Z OKŁADKI

„Żegnaj szkoło – witajcie wakacje!” Pod ta-
kim hasłem w piątek, 3 czerwca br. Stowarzy-
szenie „Styrczańskie Dzwoneczki” w Glodeni 
obchodziło zakończenie roku szkolnego. 

Stowarzyszenie „Styrczańskie Dzwoneczki” 
wspólnie z Ośrodkiem Kultury m. Glodeni zorga-
nizowało piknik dla dzieci i młodzieży – uczestni-
ków zespołu tanecznego o takiej samej nazwie, 
działającego przy Stowarzyszeniu. Czerwcowa 
impreza odbyła się w pobliskiej wsi Styrcza, na te-
renie Gospodarstwa Agroturystycznego „Pod Bo-
cianim Gniazdem” przy ogromnym zaangażowaniu 
uczniów i rodziców. 

Na tym spotkaniu gościliśmy honorowych go-
ści: Konsul RP Magdalenę Rocka-Yelkenci, Kon-
sula RP Bartosza Szeligę, wiceburmistrza miasta 

„До свидания, школа, – да здравствуют ка-
никулы!“ Под таким девизом 3 июня этого года 
общество «Стырчанские колокольчики» в Гло-
дянах провело мероприятие, посвященное 
окончанию школьного года. 

Общество «Стырчанские колокольчики» со-
вместно с Центром культуры г. Глодяны организо-
вало пикник для детей и молодежи – участников 
действующего при обществе танцевального ан-
самбля с таким же названием. Это июньское ме-
роприятие прошло в близлежащем селе Стырча 
на территории агротуристического хозяйства „Под 
гнездом аиста“ при активном участии учащихся 
и родителей. 

На этой встрече мы принимали почетных го-
стей из польского консульства – Магдалену Роц-
ка-Елкенчи и Бартоша Шелигу, заместителя мэра 
г. Глодяны Олега Брацишевского, директора  

w

Uroczyste zakończenieUroczyste zakończenie
   roku szkolnego    roku szkolnego 
       i piknik dla dzieci w Styrczy       i piknik dla dzieci w Styrczy

WIADOMOŚCI

Uczniowie z Polski i Ukrainy w rajdzie 
„Poznaj Polskę – Rowerowo”
Ponad 120 uczniów z Polski 
i Ukrainy wzięło udział 
w rajdzie „Poznaj Polskę 
– Rowerowo” po Lasach 
Kozłowieckich. Wydarzenie 
to element sztandarowego 
programu Ministerstwa 
Edukacji i Nauki „Poznaj 
Polskę”.

– Chcemy spłacić dług mło-
dzieży, która świetnie funkcjonu-
je w tym nowym czasie, w czasie 
pełnym wyzwań, wraz ze swo-
imi ukraińskimi rówieśnikami. 

Chcemy też zachęcić do jazdy 
na rowerze, bo to jest niezwy-
kle cenne i pożyteczne – mówił 
minister Przemysław Czarnek, 
inaugurując rajd po Lasach Ko-
złowieckich. Zaznaczył, że rajd 
jest podziękowaniem dla dzieci 
i młodzieży za ich empatię oraz 
życzliwość okazywane rówieśni-
kom z Ukrainy.

Szef MEiN wskazywał, że 
wydarzenie to część programu 
„Poznaj Polskę”, a jego celem 
jest zachęcenie młodych ludzi 
do większej aktywności fizycznej 

i odpoczynku na świeżym powie-
trzu. Podkreślał, jak ważna i po-
trzebna jest każda forma aktyw-
ności fizycznej, która wpływa na 
poprawę stanu kondycji fizycznej 
dzieci i młodzieży.

W rajdzie wzięło ponad 
80 uczniów z Polski i blisko 
40 z Ukrainy. Trasa liczyła ok. 
25 km. Rajd rozpoczął się w Mu-
zeum Zamoyskich w Kozłówce 
i wiódł w kierunku Lasów Kozło-
wieckich, a następnie szlakiem 
Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go. Inf. MEiN

Pod koniec roku szkolnego 
Liga Kobiet Polskich 
w Mołdawii zorganizowała 
jednodniową wycieczkę 
dla uchodźczyń z Ośrodka 
dla Cudzoziemców 
w Kiszyniowie 
oraz ich dzieci. 

Wycieczka do kompleksu 
przyrodniczo-archeologicznego 
Stary Orhei to kolejne przedsię-
wzięcie organizacji pozarządowej 
w Kiszyniowie Liga Kobiet Pol-
skich skierowane do uchodźców 
z Ukrainy. Ten projekt Liga reali-
zowała przy wsparciu finansowym 
Fundacji The BEARR Trust.

Kompleks archeologiczny 
Stary Orhei jest wizytówką moł-
dawskiej turystyki. Znajduje się 
na terenie rezerwatu przyrodni-
czo-kulturowego, w pobliżu rzeki 
Reut. Skupia dziesiątki atrakcji, 
które należą do różnych epok, na-
rodów i kultur.

– Chcemy, by uchodźcy czuli 
się w Mołdawii bezpiecznie, tak 

jak w swoim domu. By dzieci, któ-
re wraz z rodzicami musiały ucie-
kać przed wojną, mogły się uczyć 
i bawić wspólnie z mołdawskimi 
rówieśnikami – mówi organizator 
wycieczki Tamara Ababii, prezes 
Ligi Kobiet Polskich. 

Wycieczka wzbudziła tak 
duże zainteresowanie, że organi-
zatorzy musieli zmienić pierwotne 
plany i wynająć większy autobus 
na 50 miejsc, choć on też nie mógł 
pomieścić wszystkich chętnych. 
Grupa składała się z mieszkań-
ców Odessy, Kijowa, Nikołajewa, 
Charkowa. Prawie połowa z nich 
to dzieci – najmłodsze miało zale-
dwie 4 lata.

– Podczas wycieczki usłysze-
liśmy, że jest to najpiękniejszy 
dzień, które te osoby spędziły 
w Mołdawii. Dzień, który pozwolił 
im wrócić pamięcią do ich dawne-
go, normalnego życia. Oto komen-
tarze naszych gości: „Oderwali-
śmy się od smutnych wiadomości 
z naszych telefonów”, „Dziękuje-
my za to, co robicie”. Takie słowa 

inspirują i dają cenne i rzadkie 
dziś uczucia – zaznaczyła Tama-
ra Ababii. – Wyrażamy wdzięcz-
ność Fundacji The BEARR Trust 
za możliwość realizacji projektu. 
Dziękujemy również Fundacji 
„Pomoc Polakom na Wschodzie” 
w Warszawie za otrzymany sprzęt 
techniczny – aparat fotograficzny, 
który pozwolił nam w pełni prze-
kazać wrażenia z tego pięknego 
dnia – dodała. (ad)

  Stary Orhei to unikatowy teren z licznymi 
stanowiskami archeologicznymi, a także 
2000 jaskiń, które kiedyś służyły, m. in. jako 
schronienie.

Wycieczka uchodźców 
z Ukrainy do Starego Orhei
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Glodeni Olega Braciszewskiego, Administratora fir-
my „Moldova Zahăr” Waldemara Sochaczewskiego 
i proboszcza kościoła w Styrczy Stanisława Obre-
ję. W imprezie wzięła również udział grupa wokalna 
„Rapsodia” z bieleckiego Domu Twórczości.

Honorowych gości powitano chlebem i solą, 
a następnie wszystkich obecnych zaproszono na 
występ „Styrczańskich Dzwoneczków” oraz „Rap-
sodii”. Widzom bardzo spodobały się polskie tańce 
i piosenki w wykonaniu dzieci i młodzieży. Po kon-
cercie wręczono listy gratulacyjne naszym spon-
sorom i działaczom polonijnym zaangażowanym 
w przygotowanie uroczystości. Dzieci, uczęszcza-
jące na zajęcia języka polskiego, otrzymały dy-
plomy na pamiątkę ukończenia roku szkolnego 
2021/2022. Konsul RP Magdalena Rocka-Yelkenci 
podziękowała uczestnikom koncertu za znakomity 
występ, pogratulowała dzieciom zakończenia roku 
szkolnego i życzyła im ciekawych wakacji. 

Druga część spotkania zaczęła się od zawo-
dów sportowych, które prowadził Dyrektor Klubu 
Piłkarskiego w Glodeni Nicolae Reaboi. Dzieci 
i młodzież chętnie uczestniczyły w konkurencjach, 

TEMAT Z OKŁADKI

дочерней компании «Молдова Сахар» Вальдема-
ра Сохачевского и священника католической церк-
ви с. Стырча Станислава Обрежу. В мероприятии 
также принял участие вокальный коллектив «Рап-
содия» из бельцкого Дома творчества.

Почетных гостей приветствовали хлебом и со-
лью, а затем всех присутствующих пригласили на 
выступление ансамблей «Стырчанские колоколь-
чики» и «Рапсодия». Зрителям очень понравились 
польские танцы и песни в исполнении детей и мо-
лодежи. После концерта были вручены благодар-
ности нашим спонсорам и активистам польской 
общины, участвовавшим в подготовке мероприя-
тия, a дети, посещавшие занятия польского язы-
ка, получили дипломы об успешном окончании 
учебного года. Консул Республики Польша Маг-
далена Роцка-Елкенчи поблагодарила участников 
концерта за прекрасное выступление, поздравила 
детей с окончанием учебного года и пожелала им 
интересных каникул.

Вторая часть встречи началась со спортив-
ных соревнований, которые провел директор 
футбольного клуба в Глодянах Николай Рябой. 

TEMAT Z OKŁADKI / ŻEGNAJ SZKOŁO – WITAJCIE WAKACJE!

Dzieci chętnie 
brały udział 

w konkursach, 
grach 

i zabawnych 
sztafetach

w

Widzowie 
mieli możliwość 

zobaczyć występy 
zespołów „Styrczańskie 
Dzwoneczki” (Glodeni) 

i „Rapsodia” 
(Bielce)

a nawet goście nie mogli się oprzeć i również wzięli 
w nich udział. Radosne okrzyki i śmiech niosły się 
daleko po wsi.

Po zawodach przedstawiciele firmy „Moldova 
Zahăr” przygotowali niespodziankę – każde dziec-
ko otrzymało w prezencie słodycze. Następnie 
wszystkich zaproszono na poczęstunek. Rodzice 
przygotowali pachnący pilaw, a tradycyjne kiełba-
ski dzieci same upiekły na ognisku. Lody i słodką 
wodę uprzejmie zapewnili Ekaterina Gorodiecka- 
Secrieru i Władysław Buza – byli tancerze naszego 
zespołu. 

W imieniu Stowarzyszenia „Styrczańskie 
Dzwoneczki” chcę podziękować wszystkim spon-
sorom za wsparcie, za szczęśliwe oczy naszych 
dzieci! Dziękuję również rodzicom za pomoc w or-
ganizacji imprezy, a szczególnie Swietlanie Fier-
cyk, Irinie Strielec, Irinie Szwiec, Ninie Buzie, Wła-
dimirowi Szestakowskiemu. Słowa wdzięczności 
kieruję też do wszystkich, którzy przyczynili się do 
przygotowania tego spotkania: dyrektor Centrum 
Kultury w Glodeni Witalina Maican, zastępca dy-
rektora Centrum Kultury Aleksander Ialovoi, dy-
rektor Klubu Piłkarskiego Nicolae Reaboi, dyrektor 
Gospodarstwa Agroturystycznego „Pod Bocianim 
Gniazdem” Stanisław Górski, kierownik artystycz-
ny zespołu „Rapsodia” Malwina Russu i choreo- 
graf zespołu „Styrczańskie Dzwoneczki” Natalia 
Guła-Vengher.

Lilia Górska
prezes Stowarzyszenia „Styrczańskie Dzwoneczki”

Дети и подростки охотно участвовали в конкур-
сах, и даже гости не удержались и присоедини-
лись к ним. Радостные возгласы и смех далеко 
разносились над селом.

После конкурса представители компании 
«Молдова Сахар» приготовили сюрприз – каждый 
ребенок получил в подарок сладости. Затем всех 
пригласили на праздничное угощение. Родите-
ли приготовили ароматный плов, а дети жарили 
на костре традиционные колбаски. Мороженое 
и сладкую воду предоставили Екатерина Городец-
кая-Секриеру и Владислав Буза – бывшие танцо-
ры нашего ансамбля.

От имени общества «Стырчанские колоколь-
чики» хочу поблагодарить всех спонсоров за под-
держку, за счастливые глаза наших детей! Спа-
сибо всем родителям за помощь в организации 
мероприятия, а особенно Светлане Ферцик, Ири-
не Стрелец, Ирине Швец, Нине Бузе, Владимиру 
Шестаковскому. Также хотелось бы выразить бла-
годарность директору Культурного центра в Гло-
дянах Виталине Майкан, заместителю директора 
Культурного центра Александру Яловому, дирек-
тору футбольного клуба Николаю Рябому, дирек-
тору агротуристического хозяйства «Под гнездом 
аиста» Станиславу Гурскому, руководителю во-
кальной группы «Рапсодия» Мальвине Руссу, хо-
реографу ансамбля «Стырчанские колокольчики» 
Наталии Гула-Венгер.

Лилия Гурская
председатель общества «Стырчанские колокольчики»
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TEMAT Z OKŁADKI / ŻEGNAJ SZKOŁO – WITAJCIE WAKACJE!

W Centrum Kultury Polskiej w 
Tyraspolu 4 czerwca br. odbyło 
się zakończenie roku szkolnego 
2021/2022. 

Prezes Towarzystwa Kultury 
Polskiej „Jasna Góra” Natalia 
Siniawska rozpoczęła uroczy-
stość od powitania rodziców 
i uczniów oraz pani Beaty Ma-
ciejczyk, nauczycielki skierowa-
nej do pracy w Tyraspolu przez 
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edu-
kacji za Granicą, która uczest-
niczyła w spotkaniu w  trybie 
online. Następnie uczestnicy 
obejrzeli materiał, który przypo-
mniał całoroczną aktywność 
członków stowarzyszenia w za-

kresie nauczania języka polskie-
go z elementami kultury i historii 
Polski. 

Dyplomy za uczestnictwo 
w zajęciach z języka polskiego 
i bardzo dobre wyniki oraz drob-
ne upominki otrzymali wszyscy 
uczniowie. Szczególnie wyróż-
nieni zostali uczniowie, którzy re-
prezentowali TKP „Jasna Góra” 
w różnych konkursach, również 
w tych o szczeblu międzynaro-
dowym. 

Wszystkim uczniom życzymy 
miłych wakacji i wiele sukce-
sów i osiągnięć w kolejnym roku 
szkolnym! Teraz czas na odpo-
czynek – wyjeżdżamy do Polski! 

Towarzystwo Kultury Polskiej
„Jasna Góra”

Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego 
  w Centrum Kultury Polskiej   w Centrum Kultury Polskiej 
    w Tyraspolu    w Tyraspolu

SPOTKANIA Z MOŁDAWIĄ

Tyraspol
Od kilku lat pracuję jako lektorka języka polskie-

go za granicą. We wrześniu 2021 roku los rzucił mnie 
do Tyraspola, miasta leżącego nad nicią Dniestru.

A tu ciągle coś się dzieje!
Tak to właśnie jest w Towarzystwie Kultury Pol-

skiej „Jasna Góra”.
Do Tyraspola przyjechałam w sobotę, a już kil-

ka dni później byliśmy w Akermanie na Międzynaro-
dowym Festiwalu Polskiej Kultury, zorganizowanym 
przez Centrum Kultury Polskiej „Akerman”, gdzie 
nasi uczniowie doskonale zaprezentowali się w kon-
kursie piosenki polskiej.

Raszków
Jeszcze dobrze nie zdążyłam się rozpakować, a już 

następne wydarzenie – wyjazd do Raszkowa, który do-
tychczas był mi znany tylko z „Trylogii” Sienkiewicza.

Wieczorny spacer między ruinami starej synago-
gi, ruinami cerkwi a kościołem katolickim – to było 
niesamowite!

Moja wyobraźnia pracowała intensywnie – Hor-
pyna i Czarci Jar, śmierć Azji Tuhajbejowicza – to 
właśnie tutaj, w okolicy Raszkowa Sienkiewicz usy-
tuował wydarzenia z „Ogniem i mieczem” i „Pana 
Wołodyjowskiego”.

Trudno oprzeć się urokowi Raszkowa – grana-
towa wstęga Dniestru wije się między stromymi zbo-
czami kanionu, a strudzony wędrowiec znajdzie za-
wsze schronienie w Domu Polskim.

ZapiskiZapiski  
z Naddniestrzaz Naddniestrza

Nie bój się iść w nieznane, 
bój się nie iść nigdzie...

w

W Raszkowie i w Jagorłyku są polskie cmentarze 
z XVII i XVIII wieku. Opiekę nad nimi sprawuje „Jasna 
Góra” i to m.  in. dzięki staraniom Pani Prezes Natalii 
Siniawskiej prowadzone są tam teraz prace konser-
watorskie, w ramach ochrony polskiego dziedzictwa 
narodowego, w które zaangażowali się między inny-
mi specjaliści z Uniwersytetu Warszawskiego.

Odsłonięcie tablicy informacyjno-edukacyjnej
W październiku miało miejsce bardzo ważne dla 

„Jasnej Góry” wydarzenie. Otóż w wyniku wielolet-
nich starań Pani Prezes Natalii Siniawskiej oraz Pana 
Marka Pantuły, honorowego członka TKP i prezesa 
fundacji „Humana Mundi”, udało się doprowadzić do 
postawienia tablicy informacyjno-edukacyjnej w miej-
scu, gdzie niegdyś przebiegała granica Rzeczypo-
spolitej. Odsłonięcie tablicy miało bardzo uroczysty 
charakter. W wydarzeniu wzięli udział m. in. przed-
stawiciele Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu 
Warszawskiego, przedstawiciele Ambasady RP w Ki-
szyniowie oraz Konsulatu RP w Kiszyniowie, a także 
przedstawiciele Uniwersytetu w Tyraspolu.

  Raszków
  W Centrum Kultury 

Polskiej w Tyraspolu
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SPOTKANIA Z MOŁDAWIĄ / ZAPISKI Z NADDNIESTRZA SPOTKANIA Z MOŁDAWIĄ 

Mołdawskie eliminacje do „Kresów”
W listopadzie poproszono mnie, bym uczestni-

czyła w mołdawskich „Kresach” jako jurorka, co zro-
biłam z wielką przyjemnością, ale i z niepokojem, bo 
ocenianie zawsze jest trudne, tym bardziej trudne, 
gdy widzimy świetnie przygotowaną młodzież, pięknie 
mówiącą po polsku. Uff. To było prawdziwe przeżycie!

Przed świętami
W grudniu TKP „Jasna Góra” gościło wyjątkową 

osobę – Panią Konsul Joannę Lang, która zadała 
sobie trud przywiezienia darów dla osób potrzebu-
jących z „Jasnej Góry”. Ponieważ spotkanie miało 
miejsce przed świętami Bożego Narodzenia, w spo-
sób naturalny pojawił się temat barszczu wigilijnego. 
Z barszczem czerwonym jest tak, że wiele czynników 
ma wpływ na to, czy będzie on wyśmienity, czy tylko 
dobry. Ważna jest dobra woda, temperatura powie-
trza (powinno być ciepło), a także miejsce, w którym 
postawimy naczynie z kiszącymi się burakami (nie 
powinno być w przeciągu i w nasłonecznionym miej-
scu). Skoro o barszczu mowa, podzielę się z Pań-
stwem, Czytelnikami, przepisem na zakwas, który 
robi się w mojej rodzinie od pokoleń.

Buraki czerwone obieramy 
i kroimy w kostkę lub w pla-
stry, a następnie wkładamy 
do glinianego lub szklanego 
naczynia. Dodajemy czosnek 
(ja lubię czosnek, więc daję dużo) 
i zalewamy wszystko przegotowaną, ostudzoną 
i osoloną wodą. Woda musi pokryć całe buraki. 
Moja ciocia (z okolic Andrychowa) dodaje jeszcze 
trochę wody z kiszonych ogórków, co ma przyspie-
szyć proces kiszenia i polepszyć smak barszczu. 
Naczynie przykrywamy lnianą ściereczką i zo-
stawiamy w miejscu ciepłym, najlepiej z dala od 
przeciągów i słońca. Według niektórych receptur, 
należy codziennie zamieszać w naczyniu. Po kilku 
dniach powinniśmy otrzymać piękny, gęsty, bordo-
wy w kolorze zakwas na barszcz czerwony. 
Czysty barszcz (np. do uszek) można zrobić tak: 
gotujemy wywar z jarzyn (jak na rosół), odcedza-
my czysty rosół, dodajemy zakwas i barszczyk 
gotowy!

Święta
11 Listopada członkowie Jasnej Góry zebrali się 

na uroczystości z okazji Święta Niepodległości i spo-
tkali się wirtualnie z osobami z Polski, uczestniczą-
cymi w wydarzeniach wokół akcji „Kultura na szlaku”, 
której organizatorem i pomysłodawcą jest pan Marek 
Pantuła. Niezwykły koncert z Bieszczad dedykowany 
został rodakom z Naddniestrza.

Ani się nie obejrzałam, a tu już grudzień. Miko-
łajkowe spotkanie pełne niespodzianek i radości, 
warsztaty robienia kartek bożonarodzeniowych, któ-
re z Tyraspola do Warszawy przebyły długą drogę, 
by sprawić radość dzieciom z zaprzyjaźnionej szkoły. 
A i do nas przyszły przepiękne kartki zrobione przez 
dzieci z ZS nr 59 w Warszawie.

Wigilijna uroczystość była niezwykła! Ledwo 
zmieściliśmy się w siedzibie Towarzystwa Kultury 
Polskiej, tak licznie zebrała się społeczność polonij-
na, by tradycyjnie przełamać się opłatkiem, zaśpie-
wać kolędy i skosztować kapusty z grochem, żuru, 
karpia, makowca oraz innych pyszności.

Działamy!
O konkursie „Słowem – Polska” rozmawialiśmy już 

w październiku, ale skończyło się – jak zawsze – na 
ostatnią chwilę! Na szczęście, moi wspaniali uczniowie 
i moje wspaniałe uczennice zdążyli przygotować piękne 
recytacje. I to z sukcesem! Utalentowane Westa i Ka-
tia, ku mojej wielkiej radości, przeszły do finału. Teraz 
pracujemy nad tekstami, które zaprezentują w finale.

Na międzynarodowym konkursie „Być Polakiem” 
TKP „Jasna Góra” reprezentowały dwie osoby.

Na lekcjach języka polskiego bardzo wcześnie 
zauważyłam wśród moich kursantów i kursantek 
zaciekawienie poezją polską. I spotkaliśmy się nad 
Dniestrem, by czytać Szymborską. Panta rhei...
Dniestr płynie, „Nic dwa razy się nie zdarza....”

Czytanie w przestrzeni miejskiej to niezła frajda.
Rozpoczęliśmy, mam nadzieję, tradycję, która 

może trwać latami, bo i jest co czytać!

Uwielbiam moją pracę!
W Tyrapspolu zaaklimatyzowałam się bardzo 

szybko!
Miejsce tworzą ludzie. Gdy jestem w nowym miej-

scu, czy to w pracy, czy w podróży, zawsze najbardziej 
interesują mnie ludzie, od których mogę się czegoś 
nauczyć. W Tyraspolu zostałam przyjęta z niezwykłą 
życzliwością i serdecznością, a nawet radością, bo 
w poprzednim roku zajęcia języka polskiego trwały 
tylko kilka miesięcy, dlatego możliwość kontynuacji 
nauki bardzo ucieszyła osoby, które wcześniej uczyły 
się polskiego, a przed osobami, które rozpoczęły na-
ukę otworzyły się nowe możliwości.

Pracuję z osobami dorosłymi, z młodzieżą 
i z dziećmi i jest to prawdziwa przyjemność. Moi 
uczniowie i moje uczennice oraz kursanci i kursantki 
poważnie traktują zajęcia i mają dużą motywację do 
nauki i, co fantastyczne – bardzo często zaskakują 
mnie swoją szczegółową wiedzą i pytaniami o detale 
np. z historii Polski, z bieżących wydarzeń kultural-
nych, czy z zagadnień językowych.

 Nie lubię kryminałów, a jednak prowadziłam bardzo 
ciekawe rozmowy z moimi kursantkami i kursantami 
o twórczości m.  in. Katarzyny Bondy. Właściwie były to 
rozważania dotyczące ogólnie literatury współczesnej. 
To, co było istotne, to wnikliwość obserwacji – słuszne 
uwagi o brutalizacji języka i świata przedstawionego 
i pytanie, czy to jest konieczne i czemu ma służyć?

Rozmawiamy, dyskutujemy, analizujemy teksty 
kultury, śpiewamy, studiujemy zawiłości polskiej gra-
matyki, rysujemy, malujemy. Jest ciekawie i inten-
sywnie!

Rok szkolny zakończyliśmy 25 maja, wszyscy 
zdziwieni, że to już, że tak szybko.

Wczoraj, 4 czerwca spotkaliśmy się na uroczy-
stym zakończeniu roku szkolnego. Ciepłe słowa, 
serdeczne podziękowania za cały rok wspólnej pracy 
i działań – wzruszeniom nie było końca!

Miłą niespodziankę sprawiły nam dzieci z Zespo-
łu Szkół nr 59 w Warszawie, przesyłając wirtualnie 
życzenia z okazji zakończenia roku szkolnego oraz 
filmik z Dnia Pupila, który świętowały w swojej szkole 
wraz ze swoimi zwierzątkami.

Niby koniec pracy, a jednak nie koniec!
W ostatnich dniach maja zaangażowałam się 

w wydarzenie charytatywne, którego celem jest ze-
branie funduszy na obóz edukacyjno-artystyczny dla 
dzieci z Ukrainy i Mołdawii. W tę inicjatywę włączyli 
się artyści z Polski, Serbii i Rumunii. Każdy artysta 
przekazał bezpłatnie swoje dzieło na rzecz idei, któ-
rej patronuje „Humana Mundi”. Zbieranie funduszy 
jeszcze trwa, oby wszystko udało się jak najlepiej!

Koniec roku szkolnego to początek upragnionych 
wakacji.

Moim Uczennicom i Uczniom, Kursantkom i Kur- 
santom, wszystkim wspaniałym osobom, które po-
znałam w Tyraspolu i w Mołdawii oraz Państwu, 
Czytelnikom „Jutrzenki” składam życzenia dobrego, 
spokojnego odpoczynku!

Niech kolejny rok szkolny przyniesie nam tylko 
dobre wieści, wiele sukcesów i możliwości!

Beata Maciejczyk
nauczycielka skierowana do pracy w Tyraspolu 

przez ORPEG

  Poezja polska rozbrzmiewa nad Dniestrem...
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Życie przez palce
Dlaczego ludzie z czasem
Po prostu przestają się starać?
Zakopują się po uszy w swojej codzienności,
Wpadają w rutynę,
Drętwieją,
A potem zadają sobie pytanie:
– Gdzie moje młode lata?
Gdzie moje życie?
– Przeciekło przez palce…

Miłość
Miłość jest jedna,
Ale kochać można na wiele sposobów:
Można kochać rodziców
I najbliższą rodzinę,
Kochać przyjaciół,
Kochać zwierzęta,
Kochać przyrodę,
Kochać swoją pracę,
Kochać innego człowieka…
Kocham cię, życie!
Bo dajesz tyle różnych powodów do miłości.

Szczęście
Do szczęścia dużo nie potrzeba
Jeden uśmiech
Jedno miłe słowo
Trochę życzliwości
To tak mało:
Kilka ruchów mięśni twarzy
A zarazem tak dużo:
Szczęście.

Paradoks
Milion możliwości
Milion opinii
Milion sytuacji
I paradoksalnie
Każdy ma rację

„ Spotkanie ”
Jaka znajoma twarz!
Skądś ją znam…
Może ją zagadać?
Na pewno mnie nie pamięta.
A może jednak?..
Tak to ona!
Pamiętam…
Ciekawie, jak jej się życie ułożyło?..
Chyba mnie nie zauważyła…
Może kiedy indziej się jeszcze spotkamy,
To pogadamy.

Sposób na życie
Życiem trzeba się delektować
Smakować każdą chwilę
Życie w pośpiechu to jak za duża porcja lodów
Kilka stapiających się ze sobą smaków
Które szybko się zacierają
I zostawiają tylko uczucie przesycenia
W sam raz jest mini-porcja wrażeń każdego dnia
Codziennie inny smak
Który na długo pozostaje w pamięci. 

POEZJA POLONIJNA

ELENA PUMNEA pochodzi z miasta Bielce w Mołdawii. W 2009 roku ukazał się zbiór jej wierszy opa-
trzony wstępem Wandy Burek – nauczycielki, która uczyła Elenę pierwszych polskich słów, rozumienia 
prostych zdań i myślenia po polsku. 

Tomik „Wiersze na zamówienie” zajął I miejsce w konkursie dla AUTORÓW DEBIUTANTÓW TOMIKÓW 
POEZJI POLSKIEJ – 2009, zorganizowanym przez warszawską 
Fundację Młodej Polonii. Wydanie zrealizowano przez Re-
dakcję „Jutrzenki” przy udziale finansowym Fundacji 
„Pomoc Polakom na Wschodzie”. 

Obecnie Elena dawno już nie pisze, ale 
znalazła kilka wierszy, które zostały napisa-
ne już po publikacji pierwszego tomiku 
i kurzyły się w szufladzie. Stwierdziła, 
że dobrze by było, gdyby i one po-
szły w świat, może kogoś do czegoś 
zainspirują. 

ROCZNICE

Z okazji jubileuszu stulecia Akademii 
Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Sejm RP ustanowił rok 2022 
Rokiem Marii Grzegorzewskiej. 

7 maja br. minęła 55. rocznica śmierci 
Marii Grzegorzewskiej – twórczyni pe-

dagogiki specjalnej. W swojej pracy Grze-
gorzewska kierowała się mottem: „Nie ma 
kaleki – jest człowiek”. Przez całe życie za-
wodowe walczyła o to, by zapewnić dzie-
ciom z niepełnosprawnościami jak najlep-
sze warunki do rozwoju. Zakładała szkoły 
specjalne i kształciła nauczycieli. Jest za-
łożycielką Państwowego Instytutu Pedago-
giki Specjalnej. 

Maria Grzegorzewska urodziła się 18 kwiet-
nia 1888 roku w Wołuczy. Studiowała m. in. na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 1913 roku 
wstąpiła na Międzynarodowy Fakultet Peda-
gogiczny w Brukseli. Kontynuację studiów 
uniemożliwił jej wybuch wojny. W 1916 roku 
uzyskała tytuł doktora filozofii na Sorbonie, 
a następnie podjęła pracę z osobami niepełno-
sprawnymi w jednej z paryskich szkół.

Po powrocie do Polski w 1919 roku rozpo-
częła pracę w Ministerstwie Wyznań Religij-
nych i Oświecenia Publicznego, zajmując się 
sprawami szkolnictwa specjalnego. Zakładała 
szkoły specjalne, a także powołała kurs se-
minaryjny dla nauczycieli pracujących w tych 
placówkach. W roku 1922 przekształciła kurs 
w Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej 
i została jego dyrektorem. Funkcję tę pełniła do 
końca życia. 

W latach 1930-1935 kierowała Państwo-
wym Instytutem Nauczycielskim. W latach 
1958-1960 była profesorem w Katedrze Peda-
gogiki Specjalnej Uniwersytetu Warszawskie-
go. Była to pierwsza uniwersytecka katedra 
pedagogiki specjalnej w Polsce. 

Marii Grzegorzewskiej zawdzięczamy teo-
retyczne i organizacyjne podstawy systemu 
kształcenia specjalnego w Polsce. Jako pierw-
sza podjęła systematyczne badania nad za-
gadnieniami pedagogiki niepełnosprawnych. 
Opracowała metodę rewalidacyjną i spopulary-
zowała ją.

Pracę nauczyciela-wychowawcy w szkole 
specjalnej traktowała jako pracę o szczególnej 
wartości. Opracowała Metodę Ośrodków Pra-
cy umożliwiającą dzieciom i młodzieży z nie-
pełnosprawnościami poznawanie otaczające-
go świata przez bezpośrednie doświadczanie 
i działanie. 

MARIA GRZEGORZEWSKA
patronem roku 2022

Maria Grzegorzewska była założycielką i długoletnim 
dyrektorem najstarszej w Polsce uczelni o profilu pedago-
gicznym – Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej. 
Zapoczątkowała rozwój sieci szkół specjalnych, opraco-
wała oryginalną koncepcję kształcenia nauczycieli oraz 
stworzyła polską szkołę pedagogiki specjalnej.

Od 1924 roku aż do ostatnich dni swego życia reda-
gowała czasopismo „Szkoła Specjalna”.

Pozostawiła po sobie znaczny dorobek, m. in. skrypty 
wykładów z zakresu pedagogiki specjalnej, badania do-
tyczące osób niewidomych i głuchoniewidomych. Jest 
autorką m. in. takich publikacji jak: „Psychologia niewi-
domych”, „Listy do młodego nauczyciela”, „Pedagogika 
lecznicza. Skrypt wykładów”, „Głuchociemni”, „Analiza 
zjawiska kompensacji u głuchych i niewidomych”.

100-LECIE AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
Akademia Pedagogiki Specjalnej to uczelnia 
z bogatą ofertą dydaktyczną, wysokim po-
ziomem kształcenia, a także bogatą historią 
akademicką. Umożliwia nie tylko kształcenie 
specjalistów, którzy będą pracować z osobami 
niepełnosprawnymi, niesłyszącymi, niewido-
mymi, a także prowadzenie badań naukowych 
z zakresu pedagogiki specjalnej.�
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Młodzi artyści 
z Komratu 

zaprezentowali 
swoje umiejętności 

podczas 
koncertu 

TEMAT Z OKŁADKI

Za nami kolejny rok szkolny –
czas podsumowań w Stowarzyszeniu Polaków 
Gagauzji 

TEMAT Z OKŁADKI / ŻEGNAJ SZKOŁO – WITAJCIE WAKACJE!

Pod koniec maja br. Stowarzyszenie Polaków Gagauzji obchodziło zakończenie roku 
szkolnego. Uroczystości towarzyszył występ znakomitego młodzieżowego zespołu tanecz-
nego „Polacy Budziaka”, który powstał w 2005 roku. Ma na swoim koncie wiele sukcesów 
w różnych konkursach i na festiwalach zarówno w Mołdawii, jak i w Polsce.  

Dla Stowarzyszenia Polaków Gagauzji to był 
bardzo dobry rok. Uczniowie uczęszczający na za-
jęcia języka polskiego brali udział w olimpiadach, 
konkursach ogólnomołdawskich i międzynarodo-
wych, osiągając dobre wyniki. 

28 maja (zakończenie roku szkolnego w Moł-
dawii 31 maja – red.) członkowie Stowarzyszenia 
w radosnym nastroju zawitali do sali Kolegium Pe-
dagogicznego w Komracie. Koncert uświetnili swo-
ją obecnością: Kierownik Wydziału Konsularnego 
Ambasady RP w Kiszyniowie Joanna Lang, Konsul 
RP Magdalena Rocka-Yelkenci oraz przedstawicie-
le władz miasta.

Nowo wybrana Prezes Stowarzyszenia Pola-
ków Gagauzji Lubow Bargan serdecznie przywitała 
honorowych gości i członków gagauskiej Polonii, 
zapraszając wszystkich do obejrzenia krótkiej pre-
zentacji o działalności Stowarzyszenia, a następ-
nie – występów dzieci i młodzieży. 

Starsza grupa zespołu „Polacy Budziaka” za-
tańczyła kujawiaka i oberka, taniec sądecki i biłgo-
rajski, natomiast grupa młodsza taniec cieszyński 
i gagauski. Dzieci i młodzież zaprezentowały też 
żywiołowe tańce mołdawskie. Występy młodych 
artystów nagrodzono gromkimi brawami.

Jako gość specjalny wystąpił taneczny zespół 
„Evelki Oyuncular”, wprowadzając wszystkich 
obecnych w świat tańca gagauskiego. W koncercie 
wzięli również udział uczniowie Kolegium Peda-
gogicznego w Komracie, którzy wykonali piosenki 
z repertuaru Anny German oraz solista Sergiusz 
Manołow. 

Podczas koncertu wykazała się swoimi umie-
jętnościami Wiktoria Topal, która zakwalifikowa-
ła się do trzeciego etapu tegorocznego konkursu 
„Słowem – Polska”. Dziewczynka pięknie recyto-
wała polskie wiersze, a po występie wręczyła swo-
jej nauczycielce języka polskiego Annie Cerazy 
bukiet, który zresztą nie był jedynym w tym dniu. 
Pani Anna otrzymała kwiaty i wiele ciepłych słów od 
swoich uczniów i Zarządu Stowarzyszenia.

Po części artystycznej głos zabrała Konsul 
Joanna Lang, gratulując dzieciom i rodzicom za-

kończenia roku szkolnego. – Mamy za sobą rok 
ciężkiej pracy zakończony na pewno sukcesami, 
a przed sobą wakacje – powiedziała. – Nauka języ-
ka – każdego, nie tylko polskiego – służy naszemu 
rozwojowi, ponieważ każdy nowy język, którego 
uczymy się, pozwala nam rozszerzyć nasze hory-
zonty. I przez to jesteśmy też bardziej otwarci na 
innych ludzi, łatwiej nawiązujemy kontakty – dodała 
Joanna Lang. 

Wyraziła wdzięczność nauczycielce języka pol-
skiego Annie Cerazy, skierowanej do pracy w Moł-
dawii przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za 
Granicą. – Praca nauczyciela za granicą jest o wie-
le bardziej złożona i trudna niż praca w swoim ro-
dzinnym kraju – zaznaczyła Joanna Lang. 

Zwracając się do młodzieży powiedziała, że jest 
zauroczona występem „Polaków Budziaka” i wy-
sokim poziomem przygotowania tancerzy. O tym 
świadczy również zagwarantowane zaproszenie 
do udziału w koncercie galowym na Światowym 
Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych 
w Rzeszowie, na który organizatorzy zapraszają 
najlepsze zespoły taneczne z całego świata. 

Prezes Stowarzyszenia Polaków Gagauzji 
wyraziła wielką wdzięczność nauczycielce języka 
polskiego Annie Cerazy za jej pracę i zaangażo-
wanie w działalność Stowarzyszenia, za życzli-
wość i wyrozumiałość. – Te bardzo dobre wyniki 
naszych dzieci to wspólny efekt pracy nauczycielki 
i uczniów – powiedziała. – Na lekcjach, dostosowa-
nych przez Panią Annę tak, aby każdy mógł w nich 
uczestniczyć, nauczano nie tylko języka polskiego. 
Zajęcia to również poznawanie kultury i tradycji na-
rodu polskiego poprzez uczestnictwo nas wszyst-
kich w różnych imprezach prowadzonych przez 
Stowarzyszenie w trakcie roku szkolnego – pod-
kreśliła Lubow Bargan.

W imieniu Stowarzyszenia serdecznie podzię-
kowała choreografom i kierownikom artystycznym 
za ich trud i serce, a wszystkim uczestnikom kon-
certu za wspaniały występ. – Wszystkim życzymy 
udanych wakacji, ciekawych podróży i niezapo-
mnianych wrażeń. Do zobaczenia 1 września!  (r)

Artystyczne zakończenieArtystyczne zakończenie
roku szkolnegoroku szkolnego

  w Komracie  w Komracie
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Завораживающая магия танца фламенко, 
пышные воланы, летящая шаль, страстные 

переборы гитары и темпераментная дробь 
каблуков... 16 апреля 2022 г. состоялся кон-
церт, посвященный сразу двум событиям – 
10-летию кишиневского хореографического 
ансамбля «Глория фламенко» и юбилею ак-
трисы и хореографа Марты Мадан.

Основатель детского коллектива «Глория фла-
менко» Марта Мадан представила в этот день свой 
спектакль фламенко. Гости смогли увидеть как луч-
шие номера, так и новые постановки, в которых 
принимал участие ансамбль «Веселые бабушки», 
действующий при обществе «Польская весна в Мол-
дове». Два года назад Марта Мадан стала художе-
ственным руководителем коллектива «Веселые ба-
бушки», и теперь репертуар «бабушек» пополнился 
новыми танцами. На юбилейном концерте «Весе-
лые бабушки» вместе с детьми из «Глория фламен-
ко» исполнили испанский танец и цыганскую сюиту.

Каждый танец – это маленькая история, кото-
рая находила отклик в сердцах зрителей. Танцоры 
то сливались в единое целое, то рассыпались по 
сцене, поэтому зрители пристально следили за каж-
дым движением и ждали, что же произойдет в сле-
дующую секунду. Конечно же, за этой легкостью 
исполнения стоит огромная работа как хореографа, 
так и танцоров.

Гости отметили, что концерт получился неверо-
ятно теплым и добрым. И еще долго не отпускали 
танцоров со сцены, даря им громкие аплодисменты. 

KULTURA

Urzekająca magia flamenco, zwiewne falba-
ny, unoszący się szal, namiętne dźwięki gita-

ry i temperamentny stukot obcasów... 16 kwiet-
nia 2022 r. odbył się koncert, poświęcony aż 
dwóm wydarzeniom: 10-leciu kiszyniowskiego 
choreograficznego zespołu „Gloria Flamenco” 
oraz jubileuszowi artystki i choreografki Marty 
Madan.

Założycielka dziecięcego zespołu „Gloria Fla-
menco” Marta Madan zaprezentowała w tym dniu 
swój spektakl flamenco. Goście mieli możliwość 
zobaczenia zarówno najlepszych starych numerów, 
jak również nowości, w których wziął udział zespół 
„Wesołe Babcie”, działający przy Stowarzyszeniu 
„Polska Wiosna w Mołdawii”. Dwa lata temu Marta 
Madan została kierownikiem artystycznym zespołu 
„Wesołe Babcie”, i obecnie repertuar zespołu polonij-
nego wzbogacił się o kilka nowych tańców. Podczas 
jubileuszowego koncertu „Wesołe Babcie” wspólnie 
z dziećmi z „Gloria Flamenco” wykonały taniec hisz-
pański oraz suitę cygańską.

Każdy taniec to maleńki spektakl, wykonanie któ-
rego znajdowało oddźwięk w sercach publiczności. 
Tancerze to łączyli się w jedną całość, to rozpierzchali 
po scenie, dlatego widzowie uważnie śledzili każdy 
ruch i czekali, co wydarzy się w następnej sekundzie. 
Oczywistym jest, że za każdą lekkością wykonania stoi 
ogromna praca zarówno choreografa jak i tancerzy.

Goście odnotowali, że koncert okazał się wyjąt-
kowo ciepłym i dobrym. I długo jeszcze nie chcieli 
wypuścić tancerzy ze sceny, głośno ich oklaskując.

ФламенкоФламенко  
объединяет объединяет 
поколенияпоколения

FlamencoFlamenco  
łączy łączy 
pokoleniapokolenia

KULTURA

ВИКТОРИЯ КРУЛИКОВСКАЯ, 
руководитель ансамбля «Веселые бабушки»: 
– Kоллективы «Глория фламенко» и «Веселые 

бабушки» объединяет один художественный ру-
ководитель – Марта Мадан. С детским ансамблем 
мы часто выступаем и всегда друг друга поддер-
живаем. Подготовка к юбилейному концерту была 
непростой – мы много работали, оттачивая каждое 
движение. Танец всегда нас вдохновляет, настра-
ивает на позитивный лад и дает силы двигаться 
дальше. 

ЛЮДМИЛА ФЕДОТОВА, 
участница ансамбля «Веселые бабушки»: 
– Несмотря на то, что репетиции проходили 

в очень напряженном ритме, мы получали от них 
удовольствие. Мы просто наслаждались от того, что 
мы танцуем, что у нас все получается! А репетиции 
с детьми заставляли нас все делать еще энергич-
нее. После концерта мы испытали такой восторг от 
того, что справились! 

ГАЛИНА КИРИДЖИУ, 
участница ансамбля «Веселые бабушки»: 
– Я танцую совсем недавно, около полугода. 

В репертуаре ансамбля много польских народных 
танцев – для меня это важно, ведь у меня тоже есть 
польские корни. К юбилейному концерту фламенко 
мне, как и другим новичкам, пришлось потрудить-
ся: мы занимались дополнительно, чтобы успеть 
все выучить. 

WIKTORIA KRÓLIKOWSKA, 
kierownik zespołu „Wesołe Babcie”: 
– Zespoły „Gloria Flamenco” i „Wesołe Babcie” 

łączy jeden kierownik artystyczny – Marta Madan. 
Często występujemy z zespołem dziecięcym i za-
wsze wzajemnie się wspieramy. Na prostej przygoto-
wań do jubileuszowego koncertu dużo ćwiczyliśmy, 
dopracowując każdy ruch. Taniec zawsze nas inspi-
ruje, wprawia w pozytywny nastrój i daje siłę do dal-
szego rozwoju.

LUDMIŁA FIEDOTOWA,
członkini zespołu „Wesołe Babcie”:
– Mimo, że próby odbywały się w bardzo inten-

sywnym tempie, dostarczały nam satysfakcji. Po 
prostu cieszyłyśmy się, że tańczymy, że wszystko 
nam wychodzi! A próby z dziećmi zmuszały nas, 
by wszystko wykonywać jeszcze energiczniej. Po 
koncercie doznałyśmy wielkiego wzruszenia, że się 
udało!

GALINA CHIRIGIU, 
członkini zespołu „Wesołe Babcie”: 
– Tańczę od niedawna, od około pół roku. W re-

pertuarze zespołu jest wiele polskich tańców ludo-
wych – dla mnie jest to ważne, mam przecież polskie 
korzenia. Przygotowując się do jubileuszowego kon-
certu flamenco, musiałam, podobnie jak i inne nowi-
cjuszki, ciężko pracować, ćwiczyłyśmy dodatkowo, 
żeby zdążyć nauczyć się wszystkiego. w
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МАРТА МАДАН, 
художественный руководитель коллективов 
«Глория фламенко» и «Веселые бабушки»: 
– Я очень рада, что в моей жизни появился 

танцевальный коллектив «Веселые бабушки». Это 
очень позитивные люди, с большим желанием 
жить и творить, с опытом, который они передают 
следующим поколениям. У нас множество планов 
и идей, которые хочется воплотить в жизнь. Во-
первых, немного изменить хореографию польских 
танцев – мы переделываем эти танцы с тем, чтобы 
сохранить их, на меньшее количество исполните-
лей. И, конечно же, будем обновлять репертуар. 
Мы вас очень удивим! 

Светлана Лаптиакру
Фото Лидия Донич

MARTA MADAN, 
kierownik artystyczny zespołu „Gloria Flamenco” 
i „Wesołe Babcie”: 
– Bardzo się cieszę, że w moim życiu pojawił się 

zespół taneczny „Wesołe Babcie”. To bardzo pozy-
tywne osoby, z dużym pragnieniem, by żyć i działać, 
z doświadczeniem, które przekazują następnym po-
koleniom. Mamy mnóstwo planów i pomysłów, któ-
re chcemy zrealizować. Po pierwsze, zmienić nieco 
choreografię tańców polskich – ponieważ nie mamy 
wystarczającej ilości tancerzy, przerabiamy te tańce 
w celu ocalenia na mniejszą ilość osób. I oczywiście 
będziemy odświeżać nasz repertuar. Jeszcze was 
zadziwimy!

 Swietłana Laptiacru
fot. Lidia Donici 

tłum. na j. polski Lucyna Otwinowska

KULTURA / FLAMENCO ŁĄCZY POKOLENIA
w

WIADOMOŚCI

Prof. Constantin Geambaşu, polonista, slawista i tłumacz z Uniwersytetu Bukaresztańskiego, 
otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uroczystość odbyła się 23 maja 
br. w Auli Collegium Novum UJ.

Profesor Constantin Geambaşu 
doktorem honoris causa UJ

Profesor Constantin Geambașu jest rumuń-
skim naukowcem, kierownikiem zespołu wykła-
dowców języka polskiego na Uniwersytecie Bu-
karesztańskim. Sam również wykłada literaturę 
polską, zajmuje się literaturoznawstwem porów-
nawczym oraz promocją literatury i kultury polskiej 
w Rumunii. 

Jednak przede wszystkim jest uznanym tłu-
maczem, który przetłumaczył imponująca liczbę 
80 książek z języka polskiego na rumuński. Jego 
translatorskie dokonania zostały w pełni docenione. 
W roku 2016 otrzymał prestiżową nagrodę Trans-
atlantyk przyznawana prze Instytut Książki. Także 
w Rumunii Związek Literatów Rumuńskich kilka-
krotnie wyróżniał Go nagrodą dla Książki Roku. 

Profesor Constantin Geambașu wykształcił 
wielu rumuńskich polonistów oraz przybliżył ru-
muńskim czytelnikom twórczość polskich pisarzy 
i poetów, a szczególnie Czesława Miłosza. 

Na uroczystości obecni byli: Rektor Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Jacek Popiel, 

Dziekani Wydziałów UJ, członkowie Senatu UJ, 
George Negrea z Instytutu Kultury Rumuńskiej 
w Warszawie, Honorowy Konsul Rumunii w Krako-
wie Ignat Timar oraz zaproszeni goście. Laudację 
wygłosiła prof. dr hab. Magdalena Popiel, nato-
miast łaciński tekst dyplomu doktora honoris causa 
odczytał Dziekan Wydziału Polonistyki UJ dr hab. 
Jarosław Fazana, prof. UJ. Uroczystość uświetnił 
Chór Akademicki UJ – Camerata Jagiellonia. 

Wieczorem tego samego dnia odbyło się jesz-
cze spotkanie z profesorem Constantinem Ge-
ambasu w Salonie Literatury Instytutu Literatury 
w Krakowie. 

Natomiast 2 czerwca 2022 roku miała miejsce 
uroczysta Inauguracja Światowego Kongresu Tłu-
maczy Literatury Polskiej podczas której wręczono 
profesorowi Constantinowi Geambasu brązowy 
medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. 

Anna Gaydamowicz-Mazur
Fot. Anna Wojnar
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SMACZNEGO!

Rubrykę prowadzi mieszkanka Bielc 
NATALIIA PITYN – 

pasjonatka zdrowego 
odżywiania i kuchni 
bałkańskiej.

Ciasteczka „semilune” („półksiężyc”) to 
tradycyjny mołdawski wypiek z osobliwego 
kruchego ciasta, w którym nie ma proszku do 
pieczenia, a ciasteczka są miękkie i kruche!

CIASTO:
l     320 g mąki l     10 gotowanych żółtek 

l     280 g masła l     280 g cukru 
l     200 g marmolady

GLAZURA:
l     100 g cukru pudru 

l     2 łyżeczki suchej skórki z cytryny 
l     10 kropli soku z cytryny

Wymieszać roztopione masło i cukier. Dodać 
przetarte przez sito gotowane żółtka, sok z jednej 
cytryny i skórkę cytrynową, wymieszać do uzyska-
nia jednorodnej masy. Stopniowo dodając mąkę, 
wymieszać ciasto dość strome, ale plastyczne. 
Zawinąć w folię spożywczą i pozostawić w zamra-
żarce na 15-20 minut.

Ciasto rozwałkować do warstwy o grubości 
3-5 mm. Następnie wycinać ciasteczka foremką 
w kształcie półksiężyca (lub szklanką, a następ-
nie przeciąć każde na pół). Piec w piekarniku przy 
temperaturze 180°C przez 10-15 minut.

Rozpuścić marmoladę cytrynową w mikrofa-
lówce. Posmarować połówki ciastek marmoladą 
i skleić je parami. Ubić cukier puder ze skórką 
i sokiem cytryny, wlać tę glazurę do pozostałej 
marmolady. Posmarować wierzch ciasteczek.

SEMILUNĂ
mołdawskie  

żółtkowe ciasteczka

  1. Spokojne lub wzburzone,
	 słona	w	nim	woda,
	 kąpiel	w	nim	przyjemna
	 gdy	jest	piękna	pogoda.

 
  2. Trzymasz	mocno	za	sznurek,
	 tę	najdziwniejszą	z	zabawek.
	 Gdy	wiatr	wieje,	leci	w	górę,
	 a	w	dzień	cichy	nie	drgnie	nawet!

  3. Pancerz	go	chroni	z	każdej	strony,
	 i	tak,	jak	jego	kuzyn	rak,
	 jest	w	ostre	szczypce	uzbrojony,
	 lecz	chodzi	bokiem,	a	nie	wspak.	

 4. Na	każdej	lśni	srebrna	łuska.
	 Blisko	nich	możesz	się	pluskać,
	 ale	pogadać	nie	sposób,
	 bo	chyba	nie	mają	głosu.

KLUB MĄDREJ SÓWKI

Odpowiedzi na zagadki prosimy wysyłać na e-mail: redakcja.jutrzenka@gmail.com
Nie zapomnij podać swoje imię, nazwisko i wiek!

Czy potrafisz odgadnąć, gdzie pojedzie na wakacje 
Mądra Sówka i co tam spotka?

Strona przygotowana przez 
Koło Młodych Dziennikarzy „Polonia” w Glodeni

ZaZaggaaddkkii  --  kolkoloorroowwaanknkiiZapraszamy do wzięcia 
udziału w konkursie

fotograficznym

„LATO Z JUTRZENKĄ”
Uczestnikiem konkursu może być każ-

dy, kto zdecyduje się zrobić sobie zdjęcie 
razem z jednym z numerów czasopisma 
„Jutrzenka” (z roku 2022).

OGÓLNE ZASADY KONKURSU:

1. Konkurs fotograficzny „Lato z Jutrzen-
ką” potrwa do 30 września 2022 roku.

2. Każdy Uczestnik może nadesłać od 
1 do 5 wykonanych przez siebie fotogra-
fii. Fotografie te powinny pokazywać nie 
tylko jeden z numerów czasopisma „Ju-
trzenka” (z roku 2022), ale również letnie 
piękno kraju, w którym znajdujecie się.

3. Fotografie na Konkurs należy nadsy-
łać drogą mailową na adres:

redakcja.juztrzenka@gmail.com
4. Nadesłane fotografie powinny być 

zapisane w formacie graficznym .jpg.
Nagrody w konkursie „Lato z Jutrzen-

ką”: półroczna prenumerata czasopisma 
„Jutrzenka” oraz książki w języku pol-
skim dla dzieci i dorosłych. 

Przewidywana jest wystawa konkurso-
wa na łamach czasopisma „Jutrzenka” 
oraz na Facebooku.

NEWSY DLA POLONII
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Zamek Grodno 
w Zagórzu Śląskim

Jedna 
z najstarszych 

warowni 
Dolnego 

Śląska

ZAKOCHAJ SIĘ W POLSCE

Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim to kolejna perełka 
Dolnego Śląska, położona pięknie na Górze Choina, 

nad malowniczym Jeziorem Bystrzyckim. 

Zamek Grodno jest unikatowy i magiczny, nie urządzo-
no tu hotelu, za to na dziedzińcu często spotkasz rycerzy, 
a w komnatach poczujesz klimat starej warowni... 

Zamek Grodno to ponad 700 lat historii. Początki śre-
dniowiecznej warowni w tym miejscu sięgają czasów Pia-
stów Śląskich. Historia tego miejsca usiana jest wzlotami 
oraz upadkami. Mury starego zamczyska pamiętają liczne 
wojny, rozbudowy, zmieniających się jak w kalejdoskopie 
właścicieli, ale i także niszczycielską siłę przyrody, która 
w XVII wieku pochłonęła fragment zamku i przeistoczyła 
go w kamienny szkielet.

Dziś zamek dzieli się na dwie części: górną gotycko-re-
nesansową i dolną renesansową. Dolną część zamku jest 
otwarta, do górnej obowiązuje bilet wstępu.

W dolnej części zamku warto przyglądnąć się budyn-
kowi bramy. Jest to obiekt unikatowy, późnorenesanso-
wy, bogato zdobiony tynkami sgraffito pochodzącymi 
z 1570 roku. Od frontu zobaczymy lwy, strzegące wejścia.

Od strony dziedzińca na rogu budynku ciekawostką są 
dwa zegary: słoneczny i księżycowy. Odczytać prawidło-
wą godzinę z tego drugiego zegara mogą tylko wtajem-
niczeni, bowiem prawidłową godzinę zegar wskazuje tylko 
o północy podczas pełni księżyca. W pozostałe noce ze-
gar ma do 48 minut opóźnienia – jeśli jest już po pełni, lub 
o tyle się śpieszy – przed pełnią.

Jest tu też oryginalna francuska armata – dar cesa-
rza Wilhelma I Hohenzollerna dla ówczesnego właścicie-
la zamku Maksymiliana Ferdynanda Zedlitz-Neukirch za 
udział w wojnie francusko-pruskiej. Pochodzi ze sprzętu, jaki 
zwycięskie Prusy zarekwirowały Francji po wojnie w latach 
1870-1871. 

Z zamkowej wieży w górnej części zamku świetnie wi-
dać granicę między Górami Wałbrzyskimi i Sowimi, roz-
dziela je w tym miejscu zaporowe Jezioro Bystrzyckie. Na 
jednej z urwistych skał nad drogą wokół zalewu dostrzec 
można drewniany krzyż. Ma on związek z jedną z legend 
o piastowskim kasztelanie zamku, który w podstępny spo-
sób został zwabiony na skałę i tam zamordowany, co upa-
miętniać ma krzyż.

opracowała Elena Dudari

ciekawostka  
Każdy, kto chce zwiedzić górną część zam-
ku Grodno, musi przejść obok starej lipy. 
Uznana za pomnik przyrody ma ponad 6 me-
trów obwodu, rośnie w tym miejscu nieco po-
nad 500 lat. Uznaje się, że jest to lipa sądowa, 
pod którą sądzono przestępców. Historyczne drzewo zostało 
podparte murowanym stożkiem. Kilkaset kilogramów cegły ma 
zapobiec powaleniu lipy. 




