WIADOMOŚCI

Plac Krasińskich w Warszawie rokrocznie w wieczór 31 lipca gromadzi powstańców, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz warszawiaków, którzy oddają hołd poległym bohaterom zrywu 1944 roku. Przy mieszczącym się tu Pomniku Powstania Warszawskiego
odprawiana jest msza święta polowa, a następnie odczytany zostaje uroczysty Apel Pamięci.
1 sierpnia o godzinie 17:00 w Warszawie wybrzmiały syreny i zabiły dzwony kościołów. W godzinę „W”, jak co roku, oddano w ten sposób hołd walczącym w Powstaniu Warszawskim. Po godzinie 17:00 rondo Dmowskiego, na którym pojawiły się tłumy, zostało spowite dymem z rac. Na
Placu Zamkowym mieszkańcy utworzyli natomiast ogromny znak Polski Walczącej. Hołd powstańczemu zrywowi oddali żeglarze na Wiśle. Flotylla kilkunastu jednostek, zatrzymała się w okolicach
mostu Poniatowskiego. Nad Warszawą przeleciały również trzy samoloty wojskowe.
Przedstawiciele władz, w tym prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki, a także
weterani i mieszkańcy miasta zgromadzili się o godzinie 17:00 przed pomnikiem Gloria Victis na
Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Przy pomniku Powstania Warszawskiego

1 sierpnia 1944 r., na mocy decyzji Dowódcy AK gen.
Tadeusza Komorowskiego „Bora”, w Warszawie wybuchło
powstanie. Przez 63 dni powstańcy prowadzili z wojskami
niemieckimi heroiczną i osamotnioną walkę.
Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną
podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Planowane
na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. Jego militarnym celem
było wyzwolenie stolicy spod niezwykle brutalnej niemieckiej
okupacji, pod którą znajdowała się od września 1939 r.
Dowództwo Armii Krajowej zakładało, że Armii Czerwonej
zależeć będzie ze względów strategicznych na szybkim zajęciu
Warszawy. Przewidywano, że kilkudniowe walki zostaną zakończone przed wejściem do miasta sił sowieckich. Oczekiwano również pomocy ze strony aliantów.
Opanowanie miasta przez AK przed nadejściem Sowietów
i wystąpienie w roli gospodarza przez władze Polskiego Państwa Podziemnego w imieniu rządu polskiego na uchodźstwie
miało być atutem w walce o niezależność wobec ZSRS. Liczono na to, że ujawnienie się w Warszawie władz cywilnych związanych z Delegaturą Rządu na Kraj będzie szczególnie istotne
w związku z powołaniem przez komunistów PKWN.
Rozkaz o wybuchu powstania wydał 31 lipca 1944 r. dowódca AK gen. Tadeusz Komorowski „Bór”, uzyskując akceptację Delegata Rządu Jana S. Jankowskiego.
1 sierpnia 1944 r. do walki w stolicy przystąpiło ok. 4050 tys. powstańców. Jednak zaledwie co czwarty z nich liczyć
mógł na to, że rozpocznie ją z bronią w ręku. Na wieść o powstaniu w Warszawie Reichsfuehrer SS Heinrich Himmler wydał rozkaz, w którym stwierdzał: „Każdego mieszkańca należy
zabić, nie wolno brać żadnych jeńców, Warszawa ma być zrównana z ziemią i w ten sposób ma być stworzony zastraszający
przykład dla całej Europy”.
Przez 63 dni powstańcy prowadzili heroiczny i samotny bój
z wojskami niemieckimi. Ostatecznie wobec braku perspektyw
dalszej walki 2 października 1944 r. przedstawiciele KG AK płk
Kazimierz Iranek-Osmecki „Jarecki” i ppłk Zygmunt Dobrowolski „Zyndram” podpisali w kwaterze SS-Obergruppenfuehrera
Ericha von dem Bacha w Ożarowie układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie.
W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Poległo również ok. 3,5 tys.
żołnierzy z Dywizji Kościuszkowskiej. Straty ludności cywilnej
były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy
życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono z miasta, które po powstaniu zostało niemal całkowicie zburzone.
Specjalne oddziały niemieckie, używając dynamitu i ciężkiego
sprzętu, jeszcze przez ponad trzy miesiące metodycznie niszczyły resztki ocalałej zabudowy.
na podst. „Nasz Dziennik”, PAP
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Zdjęcie na okładce:
Polonusi z Naddniestrza w Krakowie

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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Obchody 78. rocznicy wybuchu zrywu 1944 roku rozpoczęło spotkanie z Powstańcami Warszawskimi, które odbyło się 31 lipca w Parku Wolności na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego. Podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe uczestnikom
powstania oraz osobom pielęgnującym pamięć o tamtych wydarzeniach.

78 lat temu wybuchło
Powstanie Warszawskie
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APEL PAMIĘCI W ROCZNICĘ
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

w numerze:

Wspomnienia z wakacji: Obóz letni
dla dzieci z Naddniestrza
Dzieci i młodzież z Naddniestrza miały możliwość spędzić jeden tydzień na obozie letnim
w Polsce. Wyjazd ten zorganizowało Towarzystwo Kultury Polskiej „Jasna Góra” w Tyraspolu
wspólnie z wieloma organizacjami i osobami prywatnymi z Polski.
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ANIA CZERNIENKO, lat 16 (Tyraspol)
Pod koniec czerwca wraz z innymi dziećmi
z Towarzystwa Kultury Polskiej „Jasna Góra” w Tyraspolu pojechałam na obóz letni do Polski. Nasza
przygoda zaczęła się w wiosce, w majestatycznych
Tatrach. Zostaliśmy ciepło przyjęci przez księdza
Tomasza Steca w ośrodku rekolekcyjnym na Zboiskach – w tym pięknym miejscu spędziliśmy cztery
dni w naszym zaprzyjaźnionym towarzystwie. Rano
pierwszego dnia poszliśmy na mszę do kościoła,
który zrobił na mnie wrażenie swoją architekturą
i niesamowitymi witrażami.
Następnego dnia zwiedziliśmy Muzeum Budownictwa Ludowego – park etnograficzny, gdzie
mogliśmy zobaczyć, jak 100 lat temu mieszkali
polscy rolnicy. Bardzo spodobała mi się przewodniczka muzeum, która w bardzo przystępny sposób
opowiadała o każdym eksponacie, a jeśli ktoś z nas
czegoś nie rozumiał po polsku, uprzejmie starała się
wytłumaczyć w inny sposób.
Mieliśmy też okazję wybrać się nad jezioro Solina i odpocząć tam wśród gór, cieszyć się czystą
i świeżą wodą. Poza odpoczynkiem mieliśmy też
okazję poznać elementy samoobrony podczas spotkania ze Strażą Ochrony Kolei – wykład i prezentacja panów policjantów były bardzo pouczające.
Te cztery dni były niezapomniane: prawie codziennie chodziliśmy w góry. Góry to osobny temat
opowieści! Nigdy nie widziałam tak pięknej przyrody, zdjęcia tych krajobrazów na zawsze pozostaną
na kliszy mojego aparatu i w moim sercu.
30 czerwca rozpoczęła się historia naszej pielgrzymki. Rano spakowaliśmy się i pojechaliśmy do
Częstochowy odwiedzić klasztor Jasna Góra – zrobił
on na mnie ogromne wrażenie! Klasztor przypominał miasteczko, w którym mieszkali mnisi i mniszki,
ale było wielu Polaków i cudzoziemców, którzy przybyli oddać hołd ikonie Matki Bożej Częstochowskiej.
Szczęśliwi, ale zmęczeni, z radością odwiedziliśmy
małą restaurację naszej dawnej przyjaciółki Pani
Ani – jej gościnność i pyszne jedzenie dały nam siłę
na wieczorny spacer po Częstochowie.
Następnym punktem naszego napiętego programu było poranne nabożeństwo na Jasnej Gó-

rze. Budzenie się o 4 rano nie było łatwe, ale było
warto: usiedliśmy jak najbliżej cudownej ikony. Po
nabożeństwie wszyscy przeszliśmy ścieżką na kolanach, modląc się o pokój na świecie, a zwłaszcza
w Ukrainie. Moją świadomość dziecka przeraża to,
co dzieje się teraz w sąsiednim kraju. Pozostaje
nam tylko się modlić, a ci, którzy mają możliwość,
mogą przesyłać pieniądze na fundusze charytatywne.
Następnie pojechaliśmy do Krakowa – od dawna marzyłam o tym, żeby tam pojechać! Miasto
przywitało nas majestatyczną zabudową i niezrównaną architekturą. Pomimo tego, że spędziliśmy
tam mało czasu, to właśnie tam zrozumiałam, co to
znaczy zakochać się w mieście! Jeśli w przyszłości będę miała możliwość wstąpienia na polską
uczelnię, wybrałabym Uniwersytet Jagielloński.
W Krakowie mieliśmy przyjemność spotkać się z innymi członkami naszej małej polskiej społeczności
z Naddniestrza, którzy mieszkają i studiują w Krakowie – spędziliśmy razem trochę czasu i ruszyliśmy
do miasta Sanok.
Następnego dnia mieliśmy dość napięty grafik:
spotkanie z telewizją polską, która kręciła reportaż
o nas oraz zwiedzanie miasta. Caritas Przemyśl,
który nas przyjął, nie zostawił nas bez prezentów –
plecaków z niezbędnymi rzeczami dla szkoły.
Nie mogę nie wspomnieć o otwartości i życzliwości Polaków: było to naprawdę bardzo ciepłe
przyjęcie! Polacy pomagali nam ćwiczyć język polski i za każdym razem, gdy potrzebowaliśmy pomocy, chętnie jej udzielali.
To był koniec naszej podróży, wyjechaliśmy do
Mołdawii. Szczerze mówiąc, nie chciało nam się
wracać do domu – w ciągu tygodnia codziennie
uczyliśmy się czegoś nowego i prowadziliśmy bardzo aktywny tryb życia! W ciągu tygodnia odwiedziliśmy cztery miejsca i wiele muzeów poświęconych
zabytkom dziedzictwa kulturowego Polski.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy dali nam
dach nad głową, pyszne jedzenie i miłe wspomnienia. Szczególne podziękowania kieruję do Pani
Prezes Natalii Siniawskiej za zorganizowanie tego
wyjazdu oraz naszemu opiekunowi Panu Aleksandrowi Brickiemu.

СОФИЯ ТИХОНЧУК, 14 лет
(Тирасполь)
В конце июля я с ребятами из
нашей польской общины «Ясна
Гура» совершила увлекательную
поездку в Польшу.
Из Приднестровья в Польшу
мы ехали около 30 часов, пересекли границы пяти государств –
Молдавии, Румынии, Венгрии,
Словении и Польши! Дорога
была длинной и немного утомительной, но это того стоило.
Нашу группу по прибытии поселили в уютном лагере в живописном селе Збоиска (гмина Буковска, Подкарпатское воеводство).
Вокруг рос хвойный лес и виднелись горы, повсюду слышалось
пение птиц, царила атмосфера
умиротворения и покоя. Там мы
пробыли четыре дня. Были в бассейне, отдохнули на Солинском
озере. Мне особенно запомнился Музей народной архитектуры
возле города Санок, где представлены старинные постройки различных этнических групп,

населяющих Карпаты (бойков,
лемков и др). Нам показали старинную мебель и предметы быта
горцев. Экскурсовод рассказала,
как жили люди разных профессий и обычные крестьяне. Меня
удивило то, как были перевезены на территорию музея старые
церкви и дома и как они тщательно отреставрированы.
Меня поразила природа
Польши – такого количества
оленей и аистов я не видела нигде! Оказывается, в Польше самая большая популяция аистов
в мире. Аист является одним из
символов Польши, и также очень
символично, что аист – птица
мира.
Следующая часть поездки
была посвящена паломничеству
в монастырь паулинов «Ясна
Гура» в Ченстохове, название
которого является символом нашей общины в Принестровье.
Мы приехали в Ченстохову ночью, остановившись в маленькой гостинице. Ранним утром
отправились пешком к уни-

кальной Ченстоховской иконе
Божией Матери, которая обладает исцеляющими свойствами,
а потом участвовали в службе,
во время которой можно было
помолиться за родных и близких.
Осмотрели всю территорию монастыря, были в музее с древними религиозными атрибутами.
На обратном пути мы посетили Краков с экскурсией по
Вавелю. Это поистине грандиозный и величественный замок,
в котором проживало несколько
поколений королевских семей.
Это не просто замок, это старинная крепость, огороженная толстой кирпичной стеной! Я словно
перенеслась на несколько столетий в прошлое и ощутила атмосферу средневековья.
На седьмой день наша группа вернулась в Санок, где в интервью польскому телевидению
в Жешуве мы рассказывали обо
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MOZAIKA WAKACYJNA
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MOZAIKA WAKACYJNA
w
Я искренне могу назвать
поездку незабываемой, и мне
очень хотелось бы оказаться
в Польше еще не раз. А эта поездка оставила много приятных впечатлений о родине моих
предков.

ANIA SAMOJLENKO, lat 14 (Rybnica)
Wakacie spędziłam niesamowicie! Pojechaliśmy do Polski, odwiedziliśmy Sanok, Kraków, Częstochowę. Byliśmy w Klasztorze Jasnogórskim, uczestniczyliśmy we Mszy św. odprawianej przed obrazem Matki
Bożej Częstochowskiej.
Ksiądz Tomasz zaprosił nas do Ośrodka Rekolekcyjno-Wypoczynkowego w Zboiskach, gdzie spędziliśmy kilka dni w gościnnej atmosferze – jeździliśmy w góry, graliśmy w różne gry i piekliśmy
pianki na ognisku. Bardzo spodobało mi się Muzeum Budownictwa Ludowego w SaJasna Góra
noku, to cały Park Etnograficzny. Byliśmy na basenie w Sanoku. Zwiedziliśmy też
jest bliska
jezioro Solińskie i zamek Wawelski w Krakowie. Bardzo mi się spodobało, było po
naszym
sercom.
prostu cudownie!
To sakralne miejsce
Dziękuję organizatorom za wspaniałą wycieczkę do Polski. Jestem bardzo
wdzięczna wszystkim za gościnę.
jedności
i duchowe centrum
polskiej kultury.
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АЛЕКСАНДР БРИЦКИЙ, опекун группы

TPK „Jasna Góra” w Tyraspolu wyraża serdeczne podziękowanie za pomoc w zorganizowaniu letniego odpoczynku
dzieci i młodzieży Dyrektorowi TW Rzeszów Józefowi Matuszowi, Dyrektorowi Caritas Archidiecezji Przemyskiej Arturowi Jancowi, Katolickiemu Stowarzyszeniu Dziennikarzy
w Częstochowie, Fundacji „Monika Fajer Zawsze z Ludźmi”,
Honorowemu Członkowi TKP „Jasna Góra” Markowi Pantule i naszej dawnej dobrej przyjaciółce Annie Dąbrowskej-Zajda. Dziękujemy naszym wspaniałym darczyńcom,
wśród których jest m. in. nasza nauczycielka Beata Maciejczyk, grupa jej Przyjaciół oraz Profesor Janusz Smaza.

Zdjęcia z archiwum TKP „Jasna Góra”

Хочу поделиться своими впечатлениями
и эмоциями от поездки в Польшу, организованной этим летом для членов польской общины
«Ясна Гура» в Тирасполе.
Когда мы выезжали из Молдавии – а это
было ближе к вечеру – нас провожали близкие и родные, накрапывал дождь. Несмотря на
пасмурную погоду, у всех было приподнятое
настроение, в атмосфере витала жажда новизны и приключений. Но после тридцатичасового
утомительного путешествия наш энтузиазм заметно угас.
В Польшу мы приехали глубокой ночью.
В пансионате в селе Збоиска (Подкарпатское
воеводство) нас встретил приветливый ксендз.
После позднего ужина (или раннего завтрака?)
мы разместились в своих комнатах и мгновенно
уснули. А ранним утром неожиданно для себя
я проснулся от пения птиц. И все последующие
дни просыпался так же рано бодрым и отдохнувшим. Наверно, так на меня действовал чистый горный воздух.
Каждый день пребывания в Подкарпатском
воеводстве был наполнен всевозможными мероприятиями: это и походы в горы, где мы любовались живописными панорамными видами
и знакомились с местной флорой и фауной,
и поездки в соседний городок Санок, где мы
посетили музей народной архитектуры и аквапарк.
Побывали мы также в гостях у железнодорожной службы безопасности, где нам показали амуницию, боевые приемы и экстремальное
вождение автомобиля. Все желающие могли
прокатиться на автомобиле, но под контролем
профессионалов!

А затем была поездка на
озеро Солина, которое еще называют «Бещадским морем». Мы купались, загорали и организовали игру в футбол с местными
ребятами. Все это оставило массу положительных впечатлений и еще больше нас сдружило.
Кто-то из нашей группы сказал, что все эти
дни пребывания в Збоисках были как в раю.
И действительно, это было какое-то необыкновенно солнечное время, с легким освежающим
ветерком Бещад, придававшим нам ощущение
парения. Жизнерадостный ксендз Томаш всегда
был готов помочь, а песнопения во время службы в костеле вызывали особые чувства... Все
это действительно создавало впечатление рая.
Наверное, это и была подготовка к последующей
поездке в Ченстохову и посещению ясногурского
монастыря.
В первый же день в Ченстохове мы участвовали в утренней службе. До самого вечера нас
не покидали заряд бодрости и приподнятое настроение. Ранним утром следующего дня наша
группа отправилась к главной святыне Польши –
Ченстоховской иконе Божьей Матери.
Во второй половине дня мы отправились
в обратный путь, а по дороге решили заехать
в Краков и осмотреть Вавельский королевский
замок.
Весь следующий день мы гуляли по Саноку,
а затем готовились к отъезду и вспоминали все
радостные моменты, пережитые в Польше.
В заключение хочу поблагодарить организаторов этой поездки, а также всех, кто оказывал
нам поддержку. Благодаря вам мы смогли отдохнуть, узнать много нового и обогатить свой внутренний мир. Многие из нас смогли подтянуть
свой польский язык, это была очень хорошая
практика для нас всех!
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торого было затрачено много
сил. Большое спасибо обществу
«Каритас Пшемысль» и ксендзу
Томашу Стецу за время, проведенное в Збоисках. Люди в Польше очень вежливые, сердечные
и отзывчивые.
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всем, что увидели в Польше.
А потом нас ожидал приятный
сюрприз – угощение от принимающей стороны.
Я очень благодарна всем
организаторам поездки за интересный тур, на подготовку ко-

MOZAIKA WAKACYJNA

ROCZNICE
aria Konopnicka jest jedną z patronek roku 2022. 23 maja minęła 180. rocznica urodzin pisarki.
Z tej okazji Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanowił uhonorować jedną z najwybitniejszych
pisarek w historii, realistkę, twórczynię Roty, doceniając jej literacki dorobek oraz wkład w działalność
patriotyczną, ustanowił rok 2022 Rokiem Marii Konopnickiej.

Maria
Konopnicka
23.05.1842 – 8.10.1910
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Мария
Конопницкая
Najwybitniejsza poetka okresu realizmu, nowelistka, pisarka dla dzieci, krytyczka, publicystka, tłumaczka. Urodziła się 23 maja 1842 roku
w Suwałkach, zmarła 8 października 1910 roku we
Lwowie.

Самая выдающаяся поэтесса эпохи реализма, новеллистка, писательница, критик, публицистка, переводчица. Родилась 23 мая 1842
года в городе Сувалки, умерла 8 октября 1910
года во Львове.

Jej teksty wzbudzały kontrowersje, wywoływały polemiki, bywały ostro krytykowane, a przecież
w swoich czasach była Konopnicka szalenie popularna i czytana przez wszystkich. Pisała nie tylko wiersze, lecz i poematy, nowele, szkice, obrazki, teksty
publicystyczno-reportażowe, prace krytycznoliterackie. Tłumaczyła. W jej utworach można jednak odnaleźć i śmiałość tematyki, i subtelność analizy psychologicznej, bogactwo oryginalnych form narracyjnych,
nowatorstwo i wysoki kunszt pisarski. A wiersze Konopnickiej będące pokłosiem jej pobytu we Włoszech
i Francji należą bez wątpienia do najlepszych osiągnięć poezji współczesnej.
Przebijała się do literatury o własnych siłach. Była
nie tylko pisarką, lecz i działaczką społeczną. Kosztem
wielu wyrzeczeń samotnie wychowywała sześcioro
dzieci. Przez wiele lat tułała się po Europie, nie zrywając kontaktów z krajem – była jedną z organizatorek
protestu światowej opinii publicznej przeciw okrucieństwom Prus wobec strajkujących dzieci Wrześni.

Ее тексты вызывали споры, их остро критиковали, но при этом в свое время они были безумно популярны у читателей. Она писала не только
стихи, но и поэмы, новеллы, эссе, зарисовки, публицистические тексты, репортажи, занималась
литературной критикой. Ее произведения отличаются смелой тематикой, тонким психологическим
анализом, богатым и оригинальным нарративом,
творческим новаторством и высоким писательским мастерством. Стихи Конопницкой, написанные под впечатлением от пребывания в Италии
и Франции, несомненно относятся к лучшим образцам поэзии того времени.
Конопницкая пробивалась в литературу самостоятельно. Она была не только писательницей, но и общественным деятелем. Ценой многих самоограничений писательница в одиночку
воспитывала шестерых детей. Многие годы она
скиталась по Европе, не теряя при этом связи
с родиной.

Dzieciństwo i sieroctwo
Była córką Józefa Wasiłowskiego i Scholastyki z Turskich. W 1854 roku Scholastyka Wasiłowska
zmarła. Ojciec Marii wychowywał córki samotnie. Był
prawnikiem, obrońcą Prokuratorii Generalnej i Patro-

Детство и сиротство
Мария была дочерью Юзефа Василовского и Схоластики из рода Турских. Мать будущей
писательницы скончалась в 1854 году. Отец один
воспитывал Марию и ее сестер. Юзеф Василов-

nem Trybunału (cywilnego), znawcą i miłośnikiem
literatury. Czytał im „O naśladowaniu Chrystusa”
Tomasza à Kempis, ewangelie i przypowieści biblijne, które umiały niemal na pamięć. Ich sierocy dom
był nieomal klasztorem: nie przyjmowano w nim gości, nie prowadzono wesołych rozmów, a spacery
z ojcem kończyły się zawsze na cmentarzu. Ta atmosfera powagi, żarliwego patriotyzmu i surowych
nauk moralnych miała duży wpływ na Marię.
Wasiłowski czytał dzieciom Słowackiego, Krasińskiego i Mickiewicza – poetę, którego utwory car
Aleksander II dopuścił do druku dopiero po jego
śmierci, i to te mniej wywrotowe. Swej najzdolniejszej córce czytywał też własne przekłady „Psalmów” albo tłumaczenia z Pascala. Zaznajamiał ją
z greckimi i łacińskimi autorami, dobrze zapoznał
z Cyceronem i Salustiuszem. W latach 1855–1856
uczyła się z siostrą na pensji u sióstr sakramentek
w Warszawie, gdzie zetknęła się z Elizą Pawłowską, później Orzeszkową. Ich przyjaźń, ugruntowana wspólnymi zainteresowaniami literackimi, przetrwała do końca życia Marii.

ский был адвокатом, знатоком и любителем литературы. С самого раннего возраста он читал
детям «Подражание Христу» Фомы Кемпинского, Евангелие и библейские истории. В их доме
были почти монастырские порядки: здесь не
принимали гостей, не вели веселых разговоров,
на прогулках с отцом они всегда заходили на
кладбище. Эта атмосфера серьезности, страстного патриотизма и строгих нравственных правил сильно повлияли на Марию.
Также Василовский читал детям Словацкого, Красиньского и Мицкевича. Самой способной из своих дочерей – Марии – он читал
собственные переводы «Псалмов» и работ Паскаля. Знакомил ее с греческими и латинскими
авторами, особенно с Цицероном и Саллюстием. В 1855-1856 годах Мария вместе с сестрой
училась у сестер-сакраменток в Варшаве, где
познакомилась с Элизой Павловской (Ожешко).
Там на почве общих литературных интересов
началась их дружба, продлившаяся до самой
смерти Марии.

Początki twórczości
W 1862 roku Maria wyszła za mąż za Jarosława Konopnickiego herbu Jastrzębiec, zubożałego
ziemianina, starszego od niej o 12 lat. Po ślubie
młodzi zamieszkali w Bronowie k. Poddębic, w niskim domku, pod słomianą strzechą, „chatą raczej
wieśniaczą niż dworem pańskim”.
„Poszedłszy za mąż, zwiedzałam wszystkie
kątki mojego nowego państwa: otóż zdarzyło się,
że na strychu znalazłam mnóstwo książek, które od
niepamiętnych czasów tam wygnane”. Był to księgozbiór po pułkowniku Koryckim, którego syn był
szwagrem Jarosława Konopnickiego. Maria miała
szczęście natknąć się tam na przemyślany wybór
klasyków francuskich i niemieckich
Pochłonęła teorie ekonomiczno-socjologiczne
Milla, Chevaliera, Roschera, Buckle’a, Baina, Ribota, Drapera – obowiązkową lekturę współczesnego
jej inteligenta. Tę pasję czytania otoczenie uważało
za dziwactwo. W domu panują staropolskie obyczaje szlacheckie – życie pełne zjazdów, polowań,
gwarnych biesiad. Konopnicka oceniana jest jako
bardzo dobra gospodyni, radzi sobie z urządzaniem
mężowskich przyjęć. Zdarza jej się jednak uciekać
od biesiadnego gwaru i przemierzać okoliczne trakty. Poznaje swoich wiejskich sąsiadów, prostych
ludzi, żyjących nieskomplikowanie i przeważnie
w wielkiej biedzie.
W 1863 roku, w obawie przed aresztowaniem
Jarosława, Konopniccy udali się z maleńkim pierworodnym synkiem Tadeuszem na emigrację do
Wiednia i Drezna. W drugiej połowie 1864 roku,

Начало творчества
В 1862 году Мария вышла замуж за Ярослава
Конопницкого, обедневшего помещика, который
был старше ее на 12 лет. После свадьбы молодожены поселились в cеле Бронув, в низеньком домишке под соломенной крышей, похожем скорее
на «крестьянскую хату, чем на господский дом».
Изучая все уголки своих новых владений, на
пыльном чердаке Мария обнаружила множество
книг. Это была библиотека полковника Корыцкого, родственника Ярослава Конопницкого. Марии
посчастливилось найти здесь отличную подборку
лучших польских авторов, а также французских
и немецких классиков.
Мария с увлечением изучала работы по экономике и социологии всех авторов, обязательных
к прочтению для тогдашнего интеллигента. Окружающие не понимали страсть Марии к литературе
и считали это чудачеством. В доме Конопницких
царили традиционные порядки польской шляхты:
жизнь здесь проходила в дружеских пирушках,
шумных застольях, охотах. Конопницкая успешно
справлялась с обязанностями супруги своего общительного мужа. Однако ей случалось убегать
от гостей и бродить по окрестностям. Мария познакомилась со своими соседями-селянами, простыми людьми, живущими скромно и, как правило, очень бедно.
В 1863 году, опасаясь ареста Ярослава за
причастность к восстанию, Конопницкие вместе
со своим первенцем Тадеушем покинули Польшу.
В эмиграции они жили в Вене и Дрездене, но во
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второй половине 1864 года, еще до объявления
царской амнистии, вернулись на родину. За первые десять лет замужества Мария родила восьмерых детей, двое из них умерли сразу после рождения. Воспитание шестерых малышей не мешало
ей заниматься самообразованием. Однако, по
словам самой Конопницкой, ей стало невмоготу
мириться с ограничениями, которые устанавливал
ей супруг, ее не удовлетворяла роль домашней хозяйки. Спустя годы она призналась, что была выдана «за промотавшегося и немолодого гуляку»,
который воспользовался ее детской покорностью.
Ярославу, в свою очередь, не нравились литературные интересы жены, чей литературный дебют
состоялся еще до их развода.
В 1872 году супруги продали свое разоренное
имение и поселились в съемном фольварке в Гусине Калишской губернии (нынешнее Лодзинское
воеводство). В 1876 году Мария рассталась с мужем и через год уехала с детьми в Варшаву. Чтобы
содержать детей и дать им образование, поэтесса
стала работать репетитором. Конопницкая хорошо знала иностранные языки (немецкий, французский, русский, а затем выучила чешский, английский и итальянский) и занялась переводами.

Życie literackie
Maria Konopnicka debiutowała w 1870 roku
w dzienniku „Kaliszanin” wierszem „Zimowy poranek”. W 1876 roku „Tygodnik Ilustrowany” zamieścił
cykl lirycznych wierszy „W górach”. Bardzo szybko
jej twórczość poetycka, przepełniona patriotyzmem
i szczerym liryzmem, zdobyła powszechne uznanie.
Nowele pisała od początku lat 80. XIX wieku aż do śmierci. Początkowo czerpała inspiracje
z doświadczeń Prusa i Orzeszkowej, a następnie
rozwinęła własne pomysły. Konopnicka zajmowała
się także krytyką literacką, którą uprawiała od roku
1881, początkowo na łamach „Kłosów”, „Świtu”,
„Gazety Polskiej”, „Kuriera Warszawskiego”, następnie w wielu innych pismach.
Publikowane od roku 1884 poezje Konopnickiej
dla dzieci były pozbawione natrętnego dydaktyzmu
i rozbudzały wrażliwość estetyczną małego odbiorcy, co było nowością w tej dziedzinie pisarstwa.
W utworach takich jak „O Janku Wędrowniczku”
(1893), „O krasnoludkach i sierotce Marysi” (1896)
czy „Na jagody” (1903) łączyła autentyzm i fantastykę, tonację żartu i powagi.
Maria Konopnicka zmarła na zapalenie płuc
8 października 1910 roku we Lwowie. Została pochowana 11 października 1910 roku na cmentarzu
Łyczakowskim we Lwowie, w Panteonie Wielkich
Lwowian.
Autor: Janusz R. Kowalczyk │ culture.pl

Литературная жизнь
Мария Конопницкая дебютировала в 1870
году на страницах журнала «Калишанин» стихотворением «Зимнее утро». В 1876 году в «Иллюстрированном еженедельнике» опубликован цикл
лирических стихов «В горах». Вскоре поэтическое
творчество Конопницкой, сочетающее патриотизм, искренний лиризм и «свойскую» интонацию,
получило широкое признание.
Новеллы Конопницкая писала с начала 80-х
годов XIX века до самой смерти, сначала вдохновляясь идеями Пруса и Ожешко, затем – руководствуясь собственными взглядами на жизнь
и творчество. Начиная с 1881 года занималась
литературной критикой на страницах популярных
периодических изданий.
С 1884 года Конопницкая пишет произведения
для детей. Они были лишены чрезмерного дидактизма и пробуждали эстетический вкус маленького читателя, что было новостью в этом жанре.
В таких произведениях, как «Янек-путешественник» (1893), «О гномах и сиротке Марысе» (1896),
«По ягоды» (1903) и других она сочетала реализм
и фантазию, шуточный и серьезный тон.
Мария Конопницкая умерла от воспаления
легких 8 октября 1910 года во Львове. Ее похоронили на Лычаковском кладбище в пантеоне великих львовян.
Автор: Януш P. Ковальчик │ culture.pl

Maria Konopnicka

Мария Конопницкая

ZACHÓD W FIESOLE

ЗАКАТ ВО ФЬЕЗОЛЕ

Płoną blaski mżące
Na piersiach gór,
Rubinowe słońce
Skry sypie z piór,
Na „Ave” dzwony biją...
		
„...Zdrowaś, Panno
		
Maryjo...”
W grających zorzach leci głos
W doliny ciche, pełne ros,
A w różach gaśnie słońce.
		
Złotą harfę łuny
		
Cyprysów chór
W czarne wiąże struny,
Podaje wtór
Skróś tęcze i odblaski...
 		
„... Zdrowaś, pełna
		 Ty łaski!...”–
Na kampanili1 gore krzyż,
Ogniste serce bije w spiż,
Palą się złote łuny...
Czerwień w fiolety
Przepada już...
Irysów bukiety
Lecą ze wzgórz...
Ugasa żar ognisty,
Sypią się
		
Ametysty...
Fiołków tchnie w powietrzu woń
I fiołkami wieńczą skroń
Gór mgliste fiolety.
W srebrne seledyny
Tka noc swój pas,
Zstępuje w doliny
Cyprysów las...
Zorze się w rosach myją –
		
„...Zdrowaś, Panno
		
Maryjo...”
Srebrnieje duch, srebrnieje świat,
Florenckiej lilii2 pachnie kwiat,
W liliach toną doliny...
Campanile (dzwonnica) przy katedrze we Fiesole
z roku 1213
2
Florencka lilia – Florencya ma za herb lilię.
1

Солнце рубинами
Всех одаряет,
Гаснут огни
Зоревые.
На „Ave” колокола ударяют:
„Здравствуй,
Дева Мария...”
Зори сияют ярко,
Тени в лучах разлилися...
В небе луна,
Как арфа
С темной струной кипариса.
Земля приготовила дар свой:
Она вся в цветах, в аромате.
И вторит сквозь радуги:
„Здравствуй,
Полная благодати...”
О, сердцу не вынести этой красы.
Кануло солнце зá реку.
На Кампаниле горят кресты.
Встают золотые зарева.
Храмы златоголовые
В последних лучах блестят.
Багрянец переходит в лиловое,
Букеты ирисов с холмов летят.
И хочется, хочется –
Не знаю чего.
И горы фиалками
Украшают чело.
Опускается ночь сиреневая –
О, куда она нас манила?
А в воздух летит серебряное:
„Здравствуй,
Дева Мария...”
И всё так таинственно в этот миг,
Свежи и чисты все линии.
Серебрится дух.
Серебрится мир.
Пахнут флорентийские лилии.
Перевод Беллы Ахмадулиной
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jeszcze przed carską amnestią, wrócili do kraju.
W czasie pierwszych dziesięciu lat małżeństwa Maria urodziła ośmioro dzieci, dwoje z nich zmarło zaraz po urodzeniu. Wychowywanie sześciorga dzieci
nie przeszkodziło pisarce w samokształceniu. Konopnicka nie mogła jednak – jak napisze w jednym
z autobiograficznych wierszy – znieść ograniczeń,
jakie narzucał jej mąż. Nie chciała być na jego utrzymaniu i nie odpowiadała jej rola gospodyni domowej. Po latach zwierzy się, że została wydana „za
przeżytego hulakę i człowieka już niemłodego”, który wykorzystał jej dziecinną uległość. Jarosławowi
z kolei nie podobały się literackie zainteresowania
żony, której debiut literacki nastąpił jeszcze w czasie ich małżeństwa.
Po sprzedaniu w 1872 roku zrujnowanego majątku zamieszkali w dzierżawionym folwarku w Gusinie na terenie ówczesnej guberni kaliskiej (dziś
województwo łódzkie). W 1876 roku rozstała się
z mężem. Rok później przeniosła się z dziećmi do
Warszawy. W trosce o utrzymanie i wykształcenie
dzieci poetka zaczęła pracę w stolicy jako korepetytorka. Dobrze znając języki – niemiecki, francuski,
rosyjski, wkrótce opanowała również czeski, angielski i włoski – zajęła się przekładami.
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LEKCJA HISTORII

Polska pomoc dla Instytutu
Matki i Dziecka w Kiszyniowie

CWS. Jak się narodził
pierwszy polski samochód
RP za przekazanie pomocy oraz
delegacji Unii Europejskiej, która
zapewniła transport sprzętu.
Posłanka Anna Oglinda powiedziała, że pracowała w tej placówce na Oddziale Intensywnej
Terapii 35 lat i doskonale rozumie
znaczenie przekazanego sprzętu.
– Dzięki Ambasadzie RP w Republice Mołdawii zrealizowano nie
tylko ten projekt, ale co najmniej
15 innych projektów. Cieszę się,
że współpraca z Ambasadą RP
aktywnie się rozwija, dotyczy to
również współpracy z Centrum
Zdrowia Matki Polki w Łodzi, gdzie
szkolą się lekarze z Mołdawii – zaznaczyła posłanka.
ipn.md, infotag.md

Bezpłatny kurs dla uchodźców – rachunkowość
mołdawska dla księgowych z Ukrainy
Od połowy czerwca br.
w Kiszyniowie odbywał się kurs
rachunkowości dla księgowych
z Ukrainy, które trafiły do
Mołdawii jako uchodźcy.
Te szkolenia przeprowadziła
Liga Kobiet Polskich wraz
z organizacją „Global Consulting
from Moldova” przy wsparciu
Fundacji „The BEARR Trust”.
– Celem kształcenia było przygotowanie osób, posiadających
doświadczenie zawodowe w księgowości zdobyte w Ukrainie, do
pracy w zawodzie księgowego na
potrzeby rynku pracy w Republice Mołdawii – powiedziała Tamara

Ababi, przewodnicząca Ligi Kobiet
Polskich w Kiszyniowie.
Grupa zgromadziła uczestników
z różnych miast Ukrainy – Odessy,
Białogrodu nad Dniestrem, Mikołajowa, Charkowa. Część z nich nadal pracuje zdalnie w swoich przedsiębiorstwach, w tym jako główni
księgowi.
– 15 lipca wręczyliśmy najbardziej aktywnym i uważnym studentom sześć dyplomów. Przez
260 godzin trwania kursu organizatorzy starali się przedstawić różne aspekty rachunkowości w Republice Mołdawii, przekazując im
tomy instrukcji, podręczniki i akty
normatywne – mówi Tamara Ababi.

Obecnie absolwenci odbywają staż
w firmie „Global Consulting from
Moldova”, a Liga Kobiet Polskich
postawiła sobie za cel znalezienie
dla nich godnej pracy.
– Niestety, w chwili obecnej nie
ma powodu, aby liczyć na szybki
powrót uchodźców do domu, dlaczego więc nie dać możliwość profesjonalistom sprawdzić się w Mołdawii? – zdecydowano w Lidze
Kobiet Polskich. – Jesteśmy gotowi
wspierać naszych absolwentów dalej i zawsze pomożemy im w rozwiązywaniu problemów, które mogą
pojawić się podczas pracy
Elena Dudari

Samochody marki CWS uchodziły za jedno z największych życiowych osiągnięć inżyniera Tadeusza
Tańskiego (1892-1941) – polskiego konstruktora samochodowego i śmiałego wynalazcy. W 1922
roku ten pracujący dla Centralnej
Wytwórni Samochodowej w Warszawie inżynier postanowił ziścić
swoje marzenie i wszcząć pracę
nad stworzeniem autorskiej wizji samochodu osobowego. Jego
działania stanowczo popierał Kazimierz Mayer – główny kierownik
zakładów. Jednym z pierwszych
efektów pracy grupy podobnie
myślących konstruktorów, na których czele stał Tański, był prototyp
trzylitrowego silnika benzynowego.
Czterocylindrowa, górnozaworowa
jednostka powstała w marcu 1923
roku i z początku dysponowała
mocą 45 KM. Ich pierwsze sztuki
z miejsca zostały „przeszczepione”
pod maski produkowanych seryjnie samochodów Dodge’a, a następnie wystawione na katorżnicze
testy drogowe. Amerykańskie pojazdy uczestniczyły bowiem w rajdzie dookoła Polski, który odbył się
w 1924 roku. Zamontowane w nich
motory zdały egzamin na szóstkę
z plusem i przejechały wyznaczony
dystans bez najmniejszego zająknięcia.
„Z powijaków na drogi”
Przełom nastąpił w 1925 roku,
kiedy na polskie drogi wyjechał
pierwszy prototyp znany jako CWS
T-1. Jego oficjalna prezentacja
miała miejsce podczas V Targów
Wschodnich we Lwowie, gdzie
wzbudzał niemałe poruszenie
wśród zwiedzających. Zaprojek-

towany z pomocą inż. Władysława Mrajskiego samochód cechował się niezwykle modnym jak na
ówczesne lata nadwoziem typu
torpedo, w którym każdy z jego
pasażerów mógł rozkoszować
się uczuciem wiatru we włosach.
61-konny T-1 potrafił rozpędzić się
do ponad 100 km/h, co też udowodnił podczas kolejnej edycji rajdu dookoła Polski. Choć wszystkie
znaki na niebie i ziemi zwiastowały
natychmiastowy sukces rynkowy,
seryjna produkcja ruszyła dopiero
po dwóch latach. Jednym z pierwszych właścicieli pachnącego
nowością samochodu był Ignacy
Mościcki – ówczesny prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej.
„Samochód osobowy «C.W.S.»
limuzyna T-1 wyróżnia się przemyślaną celową konstrukcją – elastyczną, silną budową – równym,
cichym biegiem, precyzyjnem wykończeniem – daleko posuniętym
ujednostajnieniem części, tak że
silnik może być zdemontowany
jednym kluczem o dwóch rozwartościach – wykonany jest całkowicie
w kraju – z krajowych surowców

i półfabrykatów i jest specjalnie
przystosowany do polskich warunków drogowych. Dzięki swoim zaletom, samochód limuzyna C.W.S.
T-1 jest samochodem nadającym
się szczególnie do pokonywania
trudności dalekich podróży i wycieczek turystycznych. Nowoczesna
linja karoserji stawia samochód
C.W.S. w szereg samochodów
najbardziej odpowiadających wymaganiom doby obecnej” – informowano w fabrycznej broszurze
wydanej przez P.Z. INŻ. Prawdziwym asem w rękawie przedstawicieli polskiej marki była mnogość
wersji nadwoziowych CWS-ów,
które prężnie reklamowano na kartach starannie wykonanych prospektów. Prócz wersji z miękkim
jak i sztywnym dachem na podzespołach osobowego samochodu
budowano też ciężarówki, furgonetki pocztowe czy proste w obsłudze sanitarki. Sumiennie opracowana konstrukcja ambulansu
sanitarnego była także doceniana
przez Wojsko Polskie, które używało go nawet w okresie II wojny
w
światowej.
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Pomoc została przekazana decyzją polskiego rządu w odpowiedzi na wniosek ministra zdrowia
Mołdawii Aly Nemerenco. Wśród
otrzymanego sprzętu znalazło się
30 zestawów pomp infuzyjnych,
dwa ultrasonografy, pięć aparatów
EKG, dziesięć monitorów serca,
cztery stoły operacyjne i pięć defibrylatorów.
Ministerstwo Zdrowia o sprawie
poinformowało na Twitterze, podkreślając, że Polska od lat aktywnie wspiera Instytut Matki i Dziecka
w Kiszyniowie, pomagając w modernizacji i doposażeniu w sprzęt.
Podczas ceremonii przekazania
sprzętu ambasador RP w Kiszyniowie Tomasz Michał Kobzdej zaznaczył, że miniony rok pokazał wagę
pojęcia „solidarność”, która ma dla
Polski szczególne znaczenie. Kry-

zysy i pandemia wymagały pilniej
reakcji. Kierując się duchem solidarności, przywódcy Polski i Polacy wyrazili gotowość wsparcia
Republiki Mołdawii w tych trudnych
czasach.
– Jako dyplomata, reprezentujący Polskę, jestem bardzo dumny, że Instytut otrzymał ten nowoczesny sprzęt medyczny. Każde
wsparcie jest ważne, ale ta darowizna jest nie tylko symboliczna –
dzięki staraniom premiera i innych
wysokich rangą urzędników, m. in.
z Ministerstwa Zdrowia, Instytut
jest wyposażony w niemal cały
sprzęt i zaopatrzenie – powiedział
ambasador.
Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka Sergiu Gladun poinformował, że
płacówka świadczy również usługi
medyczne dla uchodźców z Ukrainy: od marca 2022 r. zarejestrowano ponad 1300 zgłoszeń, w szpitalu leczono ponad 400 pacjentów,
urodziły 64 uchodźczynie. Sergiu
Gladun podziękował Ambasadzie
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Instytut Matki i Dziecka
w Kiszyniowie otrzymał
od Polski sprzęt medyczny
o wartości 420 tys. euro.

Gdyby nie czasy, w których powstawał, na pewno „utarłby nosa” niejednej konstrukcji z Zachodu.
Los samochodów CWS – pierwszej polskiej marki samochodowej – okazał się być jednak zgoła inny.
Buszowanie w historii tej wyjątkowej marki możemy dzisiaj porównać do prawdziwych wykopalisk
archeologicznych – pisze MARCIN ZACHARIASZ, badacz i fascynat historii starych samochodów.

MOZAIKA WAKACYJNA
„Ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie!”
Ile CWS-ów, których łączna produkcja miała zamknąć się w liczbie
800 sztuk, przetrwało do dziś? Istnieje wiele hipotez na ten temat.
Niektórzy twierdzą, że na własne
oczy widzieli ich pojedyncze egzemplarze, które miały poruszać
się po polskich drogach jeszcze na
przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych. Inni zaś utwierdzają
się w przekonaniu, że większość
z nich pochłonęło piekło II wojny
światowej, a zaledwie garstka ocalałych sztuk zakończyła swój żywot
po wojnie, jako zajeżdżone do granic możliwości wraki. Przez lata do
naszego kraju spływały dziesiątki doniesień, jakoby pojedyncze
z ocalałych CWS-ów miały znajdować się na terenie Francji, Lwowa
czy dawnego ZSRR. Niestety, na
razie są to jedynie legendy, a niezbytego dowodu ciągle brak. Prawdą jest jednak, że niewielki procent
oryginalnych części po tych wozach po dziś dzień cieszy oko polskich kolekcjonerów.
Marcin Zachariasz
źródło: DlaPolonii.pl

NEWSY DLA POLONII

wystawa
BESTIARIUSZ LEMA
WEDŁUG MROZA
w Kiszyniowie

Wycieczka „Stokrotek“ z Sorok
do Kiszyniowa

P

od koniec czerwca
br. Związek Polaków
w Sorokach zorganizował
dla uczestników działającego przy stowarzyszeniu zespołu wokalnego
„Stokrotka” wycieczkę do
Ogrodu Botanicznego
i dendrarium w Kiszyniowie oraz do wesołego
miasteczka Orhei Land.
Dzieci były zachwycone!
Serdecznie dziękujemy
członkowi naszego stowarzyszenia Panu Viktorowi Zabriyanowi za
dofinansowanie kosztów
transportu.
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„Smutny koniec”
Choć w solidnie zbudowanych
samochodach pokładano wielkie
nadzieje, ich oficjalny kres nastąpił już w 1931 roku. Mury fabryki

opuściło wtedy ostatnie 60 egzemplarzy samochodów oraz
200 sztuk zestawów silnikowych.
Zakończenie produkcji wozu,
w którym pokładano tak wielkie
nadzieje, nie było jednak przypadkowe. Główną z przyczyn tej
decyzji było wykupienie licencji na
włoski samochód, który z czasem
ewoluował w Polskiego Fiata 508.
Był on montowany na terenie dawnych zakładów CWS, które przemianowano na Państwowe Zakłady Inżynierii.
Smutny los spotkał również
konstruktora pierwszego polskiego samochodu. Po wybuchu II wojny światowej inżynier Tański został
osadzony w niemieckim obozie
koncentracyjnym KL Auschwitz.
Nazistowskie władze tego miejsca
proponowały mu współpracę, którą ten stanowczo odrzucił. 23 marca 1941 roku wybitny konstruktor
został zamordowany. Wraz z jego
śmiercią odeszły wszelkie nadzieje na powojenną reaktywację
legendarnego samochodu. Skończyła się pewna epoka.

15

W 1929 roku inż. Tański opracował konstrukcję dwóch nowych
jednostek napędowych do tego
samochodu. Nieco słabszy, bo
półtoralitrowy wariant oznaczono
symbolem T-4, natomiast trzylitrowa, cechująca się pracą ośmiu
cylindrów jednostka nosiła oznaczenie T-8. W niedługim czasie te
same oznaczenia przylgnęły do
nowych wersji pojazdów, których
nadwozia od swojego pierwowzoru różniły się nielicznymi detalami. Ośmiocylindrowe odmiany
z wielką gracją prezentowały się
podczas zorganizowanego na początku lat trzydziestych przez Automobilklub Polski pokazu i konkursu piękności samochodów. Za
kierownicą jednego z takich wozów zasiadł wtedy Stanisław Panczakiewicz – projektant nadwozi
CWS.
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LEKCJA HISTORII / PIERWSZY POLSKI SAMOCHÓD
w

Rodika Młyńska,
prezes Związku Polaków
w Sorokach

(22.08 – 26.09.2022)
Od 22 sierpnia do 26 września 2022 roku
na ogrodzeniu Narodowego Muzeum Historii Mołdawii
(str. 31 August 1989 121A, Kiszyniów) można będzie
oglądać wystawę „Bestiariusz Lema według Mroza”,
na której zaprezentowane zostaną ilustracje Daniela Mroza do książek Stanisława Lema.

Zdjęcia z archiwum
Związku Polaków w Sorokach

SMACZNEGO!

KLUB MĄDREJ SÓWKI

Za g a d k i - kol o r o w a nk i

OGÓRKI TYRASPOLSKIE,
czyli roladki mięsne

na podstawie www.culture.pl

l 30 dag polędwicy wieprzowej
l 5 dag słoniny l 2-3 ząbki czosnku
l 2 ogórki kiszone
l 1 cebula l 1 jajko
l bułka tarta l sól, pieprz
l olej do smażenia
Polędwicę pokroić w plastry i rozbić cienko.
Mięso doprawić z obu stron solą i pieprzem.
Pokroić cebulę i ogórek w drobną kostkę.
Czosnek i pokrojoną słoninę zmiksować. Najpierw podsmażyć cebulę na odrobinie oleju,
a następnie dodać ogórki i smażyć jeszcze kilka
minut. Każdy kotlet posmarować zmiksowaną
masą z czosnkiem, włożyć łyżeczkę masy ogórkowo-cebulowej i zawinąć ciasno, zaczynając od
boków, potem przód tak, by powstał walec. Zapiąć wykałaczkami.
Jajko roztrzepać, doprawić pieprzem. Roladki panierować w jajku, a następnie w bułce tartej.
Smażyć na małym ogniu, na rozgrzanym
oleju, na złoty kolor, co jakiś czas obracając, by
się równomiernie usmażyły. Wykałaczki usuwamy zaraz po usmazeniu roladek.
Natalia Barwicka

zawsze są brodate
i ciężko pracują
i zimą i latem.

3.

Migocze listek
złotym światełkiem
i spala środek,
topi sukienkę.

2. Głowa ostra,

noga prosta.
Po pieńku skakała,
drewek narąbała.

UWAGA!
Spośród poprawnych odpowiedzi
pod koniec roku wylosujemy zwycięzcę,
który otrzyma nagrodę
Mądrej Sówki – książkę
„Wielki skarbiec łamigłówek”.
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1. Jakie to maluchy,
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Ceniona autorka Maria Ochorowicz-Monatowa
radziła ponad 100 lat temu ogórki na zimowe kiszenie wybierać już w połowie sierpnia, kiedy są najdorodniejsze. Ogórki układało się w baryłkę dębową, przekładano koprem, liśćmi winogron lub wiśni,
czosnkiem i kawałkiem ostruganego chrzanu. Doprawiano aromatycznym kminkiem, gorczycą, cząbrem czy estragonem.
Rolls royce’ami wśród ogórków są ogórki kruszewskie. Kwasi się je w okolicach wsi Kruszewo
na Podlasiu, w otulinie Narwiańskiego Parku Narodowego (zwanego niekiedy polską Amazonią). Miejscowi producenci uprawiają to warzywo od pokoleń,
a tradycja i receptury przekazywane są w spadku.
Co ciekawe, ogórki kiszono tam w drewnianych
beczkach, które zatapiano w rzece Narew (leżakowały w niej nawet do wiosny).
W Kołobrzegu nad Bałtykiem robi się ogórki
„kołobrzeskie”: kiszone są w wodzie solankowej,
pobieranej ze źródła bijącego z ziemi. Na Pomorzu
słynne są „jeziorowe ogórki kiszone”. Dlaczego
jeziorowe? Bo kiszone w drewnianych stulitrowych
beczkach, które zatapia się w jeziorze.
Pokrojonego kiszonego ogórka wkłada się do
zrazów zawijanych, znany jest też sos z ogórków
kiszonych do dań na ciepło. Był ogórek (i w mniejszym stopniu nadal jest) tradycyjną „zagrychą” do
kieliszka wódki. Poza tym na co dzień podaje się go
jako dodatek do głównego dania obiadowego, np.
pierogów ruskich, czy sieka i dorzuca do nieśmiertelnej sałatki jarzynowej z warzyw korzeniowych.
W kuchni łemkowskiej znana jest specyficzna odmiana popularnej zupy ogórkowej – kiszonka baligrodzka, czyli polewka na bazie sadła, śmietany,
ogórków i kwasu z ogórków.

Dawno, dawno temu żyły na świecie krasnoludki. Były to małe ludziki, które
pomagały ludziom. A potem Maria Konopnicka spisała ich losy w książce dla dzieci
„O krasnoludkach i o sierotce Marysi”. Książka ta należy obecnie do kanonu lektur.

Strona przygotowana przez Koło Młodych Dziennikarzy „Polonia” w Głodianach

K

ażdego lata stoiska na polskich targowiskach uginają się od ogórków, bukietów kopru i chrzanu. Ogórki to najpopularniejsze warzywo, które nadal często
kwasi się samemu.

Stosunkowo niedawno, według historycznych standardów, w Mołdawii pojawiło
się nowe danie mięsne: ogórki tyraspolskie.
Stworzył go w latach 70. kucharz najlepszej
w tych czasach restauracji „Prietenie” („Przyjaźń”) w Tyraspolu. W rzeczywistości są to
smażone roladki mięsne z czosnkiem i smalcem. Danie to było jednym z najbardziej lubianych i często zamawianych.
To danie szybko stało się popularne
w krajach byłego ZSRR i chcąc nie chcąc,
wraz z koniakiem „Biełyj Aist”, gloryfikowało
miasto nad Dniestrem.
Niektórzy specjaliści kulinarni dodają do
roladek ogórki kiszone, aby pasowały do
nazwy, chociaż oryginalny przepis ich nie
przewiduje.

Odpowiedzi na zagadki prosimy wysyłać na e-mail: redakcja.jutrzenka@gmail.com
Prosimy też podawać swoje imię, nazwisko i wiek.
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KISZONE OGÓRKI

DOBRE, BO POLSKIE
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ZAKOCHAJ SIĘ W POLSCE

Miejsce, w którym
czas się zatrzymał
Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – muzeum
biograficzne poświęcone Marii Konopnickiej, utworzone
w 1957 w Żarnowcu na Podkarpaciu.
Na muzeum składają się: zabytkowy dworek z XVIII wieku,
przebudowany z końcem XIX wieku, park o powierzchni ponad
3 hektarów i Lamus. Stanowią one dar narodowy, przekazany pisarce Marii Konopnickiej w 1903 roku z okazji jubileuszu 25-lecia
pracy pisarskiej.
W okresie zaborów dar narodowy był najwyższym wyróżnieniem, jakiego mógł dostąpić twórca. Takim zaszczytem zostali
uhonorowani: w 1900 roku Henryk Sienkiewicz, a w 1903 roku
– Maria Konopnicka. Spośród zaproponowanych jej 36 miejsc
Konopnicka wybrała malowniczo położony osiemnastowieczny
dworek w Żarnowcu.
Pisarka zamieszkała w dworku wraz z przyjaciółką, malarką
Marią Dulębianką. Wśród licznych gości odwiedzających Żarnowiec byli Henryk Sienkiewicz, Włodzimierz Tetmajer, Stanisław
Wyspiański czy Lucjan Rydel. Pisarka spędzała tu miesiące wiosenne i letnie, oddając się twórczości pisarskiej oraz działalności
społecznej i oświatowej. To w Żarnowcu w 1908 roku powstały
słowa słynnej „Roty”, która wkrótce urosła do rangi drugiego hymnu narodowego.
Po śmierci pisarki w 1910 roku dworek odziedziczyły córki,
które opiekowały się jej spuścizną. W 1956 roku ostatnia z nich,
Zofia Mickiewiczowa przekazała narodowi polskiemu dwór
w Żarnowcu wraz z wszystkimi pamiątkami po matce. Rok później powstało tam muzeum biograficzne, udostępnione zwiedzającym w 1960 roku.
W Muzeum znajduje się bliska autentycznej ekspozycja
wnętrz dworskich z wystrojem i wyposażeniem z okresu zamieszkiwania tam pisarki. Na parterze spotkamy pokoje reprezentacyjne i mieszkalne właścicielki oraz pomieszczenia kuchenne, na
piętrze – pokoje i pracownię Marii Dulębianki z kolekcją obrazów
jej autorstwa.
Zbiory Muzeum obejmują ponad 30 tysięcy obiektów z zakresu polskiej kultury literackiej XIX i XX wieku, w tym rękopisy utworów Marii Konopnickiej oraz listy poetki i wielu pisarzy
polskich. Znajdziemy tu listy Elizy Orzeszkowej, Stefana Żeromskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Stanisława Przybyszewskiego.
ciekawostki
Dworek w Żarnowcu skrywa w sobie także:
– jedną z największych w Polsce kolekcji zabytkowych
kałamarzy i przyborów piśmiennych (część ekspozycji
muzealnej znajduje się w Lamusie, dawnym spichlerzu
odbudowanym na przełomie lat 80. i 90. XX wieku),
– medale autorskie z wizerunkami pisarzy i sławnych Polek,
– wizerunki orłów polskich z różnych okresów historycznych.

MUZEUM MARII KONOPNICKIEJ
W ŻARNOWCU

