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koncert 3 maja

rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Dokument ten, regulujący podstawowe zasady ustroju państwa, uważany jest za drugą konstytucję w historii świata (po
amerykańskiej, uchwalonej cztery lata wcześniej) i pierwszą
w dziejach Europy (cztery miesiące przed francuską). Przeforsowanie ustawy było kulminacją reformatorskiej działalności
Sejmu Czteroletniego (Wielkiego), obradującego od 1788 roku.
Przyjęty dokument czynił Rzeczpospolitą dziedziczną monarchią konstytucyjną. Zniesiono główne fundamenty dawnego
ustroju: wolną elekcję, liberum veto, konfederacje, możliwość
odrzucania przez sejmiki decyzji sejmu oraz odrębność instytucji Polski i Litwy. Najwyższą władzą wykonawczą miał
być odtąd król i wskazywani przez niego ministrowie. Władzę
ustawodawczą powierzono dwuizbowemu sejmowi – izbie
poselskiej, złożonej prawie w całości z posłów szlacheckich
wybieranych przez sejmiki, oraz senatowi, w którym zasiadali
dygnitarze duchowni i świeccy. Chłopom obiecano opiekę
państwa, a mieszczan zapewniono, że zostaną wprowadzone
w życie wcześniejsze decyzje Sejmu Czteroletniego, zapowiadające m.in. dostęp do urzędów i gwarancję nietykalności
bez wyroku.
Choć z dzisiejszej perspektywy rozwiązania te mogą wydawać się mało radykalne, zwłaszcza w zestawieniu z reformami
czasów rewolucji francuskiej i okresu napoleońskiego, to jednak
dla konserwatywnego społeczeństwa szlacheckiego stanowiły
szok. Zarówno postanowienia konstytucji, jak i okoliczności
jej uchwalenia zostały odebrane przez dużą część szlachty
jako zamach na podstawowe wolności obywatelskie. Nastroje
te znalazły wyraz w konfederacji targowickiej, zawiązanej
w celu przywrócenia dawnego ustroju. Wiosną 1792 roku na
wezwanie targowiczan wojska rosyjskie wkroczyły w granice
Rzeczypospolitej, co rozpoczęło wojnę w obronie Konstytucji
3 maja. Reformy Sejmu Czteroletniego zostały cofnięte, obóz
reformatorski rozbity, a Polska kilka miesięcy później stała się
przedmiotem II rozbioru.
Mimo że Konstytucja 3 maja nie zdążyła wejść w życie, a jej
uchwalenie faktycznie przyspieszyło upadek Rzeczypospolitej,
akt ten okazał się jednym z najważniejszych w polskiej historii. Dla następnych pokoleń, żyjących pod zaborami, stanowił
dowód, że Polacy potrafią własnym siłami wydźwignąć się
z upadku. Pozostał symbolem nowoczesnego patriotyzmu,
łączącego przywiązanie do niepodległości z gotowością do
zmian i reform. Dzień uchwalenia konstytucji już w 1791 roku
ogłoszono świętem. Zakazane w okresie zaborów i okupacji,
w czasach PRL zdelegalizowane przez komunistów, święto to
w 1990 roku wróciło do kalendarza rocznic narodowych.
Opr. na podstawie M. Gładysz „50 dat z historii Polski”
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3 maja 1791 roku w Warszawie sejm Rzeczypospolitej
przyjął Ustawę rządową, znaną jako Konstytucja 3 maja.
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Nowe
karty historii
Cichy, leniwy Dniestr skąpany w złocistych
promieniach słońca i moja pierwsza tęsknota za
Raszkowem okrytym tajemnicą przemijającego
czasu i ludzkich historii, dziejów naszych rodaków
nieznanych nam do tej pory. Upłynęły już trzy lata,
odkąd zacząłem odwiedzać tę ziemię. Ziemię zapomnianą przez nas, a jednak ziemię naszych przodków, która coraz bardziej staje się bliska mojemu
sercu. W cichych zaułkach polnych dróg i wiejskich
chat Słobody Raszków biegną ku nam dzieci zatrzymane w czasie, trzymając w rękach wiosenne,
polne kwiaty, wskazując drogę na spotkanie z ich
światem realnym i irracjonalnym...
Każda chwila spędzona razem z naszymi
rodakami w ich skromnych, ale gorących sercem
domostwach posiadała nową jakość metafizyczną,
transcendując przy tym czas i przestrzeń międzyludzką, oddalając od chaosu i niepokoju współczesnej cywilizacji. Subtelne dotknięcie bytu ludzkiego
w zapomnianych światach ludzkich odkrywało
przede mną tajemnicę istnienia oraz nadawało
sens bycia razem, rodząc przy tym piękno chwili
odległe od toksycznego jestestwa, postrzegania
rzeczywistości w zamkniętym zwierciadle czasu,
obowiązującego niczym strój galowy współczesnego „sofisty”. I kto by pomyślał, że po tylu latach
w polskiej wiosce znajdującej się na krańcach świata – jak pisał Henryk Sienkiewicz – usłyszę żywą
pieśń: „Witaj maj, trzeci maj, dla Polaków błogi raj”
i wiele innych pieśni, wierszy recytowanych przez
najmłodszych mieszkańców wioski. Nie sposób
przejść obojętnie wobec emocji, uczuć naszych
rodaków, przygotowanego przez nich święta ustanowienia Konstytucji 3 Maja i nie uronić łzy.
Rozbawione dzieci i młodzież rozkręciły karuzelę życia, zabierając nas do swojego świata,
świata czystych intencji, pięknych myśli, tańcząc,
śpiewając w zapomnieniu o sobie samych. Zmieniające się obrazy czystych, nieskażonych twarzy
ludzkich uświęciło to szczególne święto z dala
od Ojczyzny, jednak w niepowtarzalnej bliskości,
rysując w mej duszy postacie niczym Anioły Św.
Tomasza z Akwinu. Gdzieś w oddali ujrzałem
postać Lecha zmierzającego w moją stronę. To
jeden z uczestników naszych spotkań mieszkający
w Warszawie. Zdecydowanym gestem wyciągnął
pieniądze ze swojego portfela i oddał je w zamian

za pobyt jednego dziecka w Polsce podczas organizowanego przez nas obozu letniego tego roku
w czerwcu. I dalej rozkręcona karuzela życia roniła
łzy szczęścia. Kolejne dziecko przyjedzie do Polski
z Republiki Naddniestrzańskiej, Słobody Raszków,
gdzie śpiewa się: „Witaj maj, trzeci maj…”.
Na zakurzonych drogach Słobody Raszków
powiał słowiański wiatr, wygrywając w głębinach
mej duszy metafizyczne dźwięki sięgające do osi
bytu, zawieszając na drewnianych płotach brudy
współczesnej, relatywnej cywilizacji zachodniej, nadając przy tym zupełnie inne znaczenie spotkania
człowieka z człowiekiem... Ta nowa rzeczywistość
z nowym sensem, jakością współbycia, nową
wartością świata rzeczy, przybliżała mnie do odczuwania i przeżywania Życia w sobie, które spala
świat materii, konsumpcję bytu ludzkiego i kształtuje
wolę zmierzającą ku wolności, prostocie i dobru.
I tak wraz z Natalią otworzyliśmy nowe karty historii
Raszkowskiego Domu Polskiego „Wołodyjowski”.
To tu, w nowopowstałym Domu Polskim, po raz
pierwszy doszło do spotkania z Polakami mieszkającymi w Tiraspolu, Rybnicy i Raszkowie. Cóż za
inspiracja, by przez całą godzinę recytować wiersze
polskich autorów w języku polskim, rozkręcając
ponownie karuzelą życia w metafizycznej przestrzeni, pomiędzy ciepłym zapieckiem „naszego”
raszkowskiego domu, a spontaniczną ekspresją
bytu, recytatorką Irenką z Tyraspola. Zrozumiałem
wówczas, że znajduję się w obszarze duchowym,
określonych idei, które zrodziły się w nas samych,
posiadając przy tym swoje granice, wymierzone
tęsknotą za urzeczywistnieniem swojego ducha narodowego, skrytego w głębi serca i umysłu naszych
bliskich rodaków. Można się było tym zachwycić
i zarazić, wchodząc w tajemniczy świat słowiańskich, bratnich dusz, w którym tajemnica nie zostaje
odkryta do końca, lecz tylko dotknięta, pozostawiając niekończącą się refleksję, niczym nieodkryte
barwy, malowanych obrazów cienką nicią życia…
Szczególne podziękowania dla władz Słobody
Raszków za bardzo miłe przyjęcie: Wójta Walerija
Pogrebnoja, Dyrektora Szkoły Anatolija Roszki,
Dyrektora Domu Kultury Poliny Olejnik oraz dla
organizatorów naszych spotkań: Natalii Siniawskiej
i Antoniny Sztul.
Marek Pantuła, Przemyśl
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Stowarzyszenie Polska Wiosna w Mołdawii
święto Konstytucji 3 maja

Праздник Конституции 3 мая

Polonia kiszyniowska uczciła 222. rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja koncertem zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Polska Wiosna
w Mołdawii”.
Dzieci i młodzież przygotowały (pod kierownictwem nauczycielki języka polskiego Eleonory Kroczyńskiej) przedstawienie historyczno-artystyczne
z okazji Święta Konstytucji. Na scenie udekorowanej na biało-czerwono można było zobaczyć
powtórkę z tamtych doniosłych wydarzeń.
Oprócz przedstawicieli polonijnych organizacji
Kiszyniowa na koncercie obecni byli przedstawiciele Ambasady i Konsulatu RP.

Польская диаспора Кишинева отметила
222-ю годовщину принятия Конституции 3 Мая.
Общество „Польская весна в Молдавии” организовало концерт, посвященный этой дате.
Дети и молодежь под руководством учительницы польского языка Элеоноры Крочиньской
подготовили художественно-историческое представление, напомнив зрителям о тех знаменательных событиях.
На концерте присутствовали представители
полонийных организаций Кишинева, а также посольства и консульства Польши.
фоторепортаж на стр. 2

Зачем нам гигиена?

Na początku maja Polskie Towarzystwo Medyczne zorganizowało kolejną wycieczkę dla studentów uniwersytetów oraz uczniów polskich klas
Liceum im. M. Gogola.
Uczniowie zwiedzili katedrę mikrobiologii na
Państwowym Uniwersytecie Medycznym w Kiszyniowie. Emilia Cymbalari, asystentka katedry
mikrobiologii, opowiadała nam o paciorkowcach,
gronkowcach, gruźlicy.
– Mam nadzieję, że młodzi ludzie pogłębili
swoją wiedzę o chorobach zakaźnych, a dzieci
poważniej podejdą do spraw higieny i będą częściej
myć ręce! – powiedziała E. Cymbalari.
Ta wizyta na katedrze mikrobiologii była ciekawa nawet dla najmłodszych. Po zakończeniu
wycieczki przeprowadziliśmy krótki test, podczas
którego dzieci wykazały się dużą wiedzą.
Anna Gomza, Kiszyniów

В начале мая Польское медицинское общество организовало очередную экскурсию для
студентов кишиневских вузов и учеников польских классов лицея им. Н. Гоголя.
Учащиеся побывали на кафедре микробиологии Государственного университета медицины
и фармации в Кишиневе. Ассистентка кафедры
Эмилия Цимбаларь рассказала нам o стрептококках, стафилококках, туберкулезе.
– Я надеюсь, что теперь молодые люди
больше знают об инфекционных болезнях,
а дети не будут забывать о правилах гигиены
и будут чаще мыть руки! – сказала Э. Цимбаларь.
Этот визит на кафедру микробиологии был
интересен даже самым маленьким. По его завершении мы провели короткий тест, в котором
все показали неплохие результаты.
Анна Гомза, Кишинев
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Polskie Towarzystwo Medyczne
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Związek Polaków w Mołdawii
DZIECIĘCY KONKURS PLASTYCZNY
W KISZYNIOWIE

Детский художественный
конкурс в Кишиневе

Związek Polaków w Mołdawii już po raz
szósty był organizatorem konkursu plastycznego dla dzieci, którego celem jest popularyzacja
sztuk plastycznych i twórczości ludowej wśród
polskiej diaspory.
Konkurs został zorganizowany z okazji Dnia
Konstytucji 3 maja. Spośród 65 nadesłanych
prac komisja wybrała najlepsze w kilku nominacjach. Wyniki konkursu ogłoszono w dniu
4 maja 2013 roku:
– Diana Cîşlaru (15 prac konkursowych) –
I miejsce w kategorii malarstwo i I miejsce
w kategorii grafika (rysunek);
– Irina Kuniecka (10 prac konkursowych) –
I miejsce w kategorii grafika (gwasz) i II miejsce
w kategorii grafika (rysunek);
– Donata Nogalska (8 prac konkursowych) –
II miejsce w kategorii grafika (gwasz)
i II miejsce w kategorii akwarela;
– Ekaterina Jedliczko (6 prac konkursowych) –
I miejsce w kategorii haft artystyczny i III miejsce w kategorii artystyczne wyroby z drewna
i materiałów naturalnych;
– Władysław Duda (3 prace konkursowe) –
I miejsce w kategorii artystyczne wyroby
z drewna i materiałów naturalnych i II miejsce
w kategorii haft artystyczny.
Prace następujących uczestników zostały
odznaczone dyplomami: Margarity Bolfun, Julii
Wierzbickiej, Aliny Gorbanowskiej, Aleksandry
Gordijewskiej, Aleksandra Dudy, Artura Dackiego, Ekateriny Maksymuk, Dymitra Napierkowskiego i Ekateriny Seminej.
Wasilij Kazimirowicz
Prezes Związku Polaków w Mołdawii

Союз поляков Молдавии уже в шестой раз выступил организатором художественного конкурса
для детей, целью которого является популяризация изобразительного искусства и народного
творчества польской диаспоры.
Из 65 работ, представленных на конкурс, приуроченный к национальному празднику Польши –
Дню Конституции 3 Мая, жюри определило победителей в нескольких номинациях. Итоги были
объявлены 4 мая 2013 г.:
– Диана Кышлару (15 конкурсных работ) –
I место в категории живопись и I место в категории
графика (рисунок);
– Ирина Кунецкая (10 конкурсных работ) –
I место в категории графика (гуашь) и II место
в категории графика (рисунок);
– Доната Ногальская (8 конкурсных работ) –
II место в категории графика (гуашь) и II место
в категории акварель;
– Екатерина Едличко (6 конкурсных работ) –
I место в категории художественной вышивки
и III место в категории художественные изделия из
дерева и природных материалов;
– Владислав Дуда (3 конкурсных работы) –
I место в категории художественные изделия
из дерева и природных материалов, II место
в категории художественная вышивка.
Дипломами также отмечены работы: Маргариты Болфун, Юлии Вербицкой, Ирины Вербицкой,
Алины Горбановской, Александры Гордиевской,
Александра Дуды, Артура Дацкого, Екатерины
Максимук, Дмитрия Наперковского и Екатерины
Семиной.
Василий Казимирович,
председатель Союза поляков Молдавии

zdjęcie: Lew Bondarenko
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Поляки на Юге МОЛДАВИИ

Stowarzyszenie Polaków Gagauzji wyróżnia aktywna działalność polonijna oraz ścisła
współpraca z władzami Terytorium Autonomicznego Gagauzja. O ostatnich wydarzeniach
w środowisku polonijnym opowiada prezes
Stowarzyszenia LUDMIŁA WOLEWICZ:
– Polacy mieszkający w Gagauzji kultywują tradycję i rozpowszechniają kulturę polską
w Mołdawii i swoim regionie. Nasze Stowarzyszenie liczy ponad 200 członków, a w kwietniu br. na
posiedzeniu Zarządu przystąpiły do niego jeszcze
3 polskie rodziny. Jesteśmy dumni z tego, że
w tym samym czasie kolejnych 7 członków Stowarzyszenia otrzymało Kartę Polaka.
Działający przy Stowarzyszeniu młodzieżowy
zespół taneczny „Polacy Budżaka” jest naszą chlubą. Do jego repertuaru na stale wpisał się polonez,
który bardzo przypadł do gustu mieszkańcom Komratu. Zapraszając nasz zespół do uczestnictwa
w koncertach, organizatorzy często proszą młodzież
o wykonanie właśnie poloneza. Tak było i podczas bardzo popularnego regionalnego konkursu
„Ach, jaka kobieta!”, który odbył się w Komracie
w połowie kwietnia. Nasz zespół taneczny wystąpił
również w koncercie z okazji Dnia Zwycięstwa.
W maju w stolicy Gagauzji odbył się Festiwal
Pieśni i Tańca „HEDERLEZ 2013”. Uczestniczyły
w nim zespoły z Mołdawii, Ukrainy, Białorusi
i Turcji. Tradycyjnie festiwal otwiera parada
uczestników. Uczestnicy zespołów przechodzą
centralną ulicą, prezentując swoje kraje i regiony.
Tańce, flagi, barwy ludowych strojów – to wszystko
tworzy radosną i świąteczną atmosferę. Polonijny
zespół „Polacy Budżaka” zaprezentował podczas
festiwalu krakowiaka i taniec sądecki. Głównym
organizatorem święta w tym roku były władze Gagauzji, współorganizatorami – wspólnota bułgarska, wspólnota polska oraz organizacja społeczna
PRO-EUROPA.
Bardzo owocna jest nasza współpraca ze
wspólnotą bułgarską w Gagauzji. W maju razem
uczestniczyliśmy w Dniach Słowiańskiego Piśmiennictwa. To święto tradycyjnie obchodzi Mołdawia razem z innymi krajami, w których mieszkają
słowiańskie grupy etniczne.
Chcę jeszcze powiedzieć o imprezie stosunkowo nowej w naszym kraju – Dniu Europy,
którą po raz piąty obchodzono w stolicy Mołdawii.
W tym roku 20 krajów – członków UE – reprezentowały swoją kulturę w centrum miasta. Mieszkańcy
i goście stolicy mieli możliwość zobaczyć tań-

Общину поляков Гагаузии отличает
активная общественная деятельность и тесное
сотрудничество с властями Автономного
территориального образования Гагаузия.
О последних событиях в общине рассказала
ее председатель ЛЮДМИЛА ВОЛЕВИЧ:
– Поляки, живущие в Гагаузии, поддерживают
традиции и пропагандируют польскую культуру
в Молдавии и в своем регионе. В нашей общине более 200 человек, а в апреле этого года
на заседании административного совета было
принято еще 3 семьи. Мы рады, что в это же
время очередные 7 членов общины получили
в консульстве Карту поляка.
Действующий при общине молодежный танцевальный ансамбль «Поляки Буджака» – это
наша гордость. Как вы знаете, в его репертуаре
есть полонез, который очень нравится жителям
Комрата. Приглашая наш ансамбль участвовать
в концертах, организаторы часто просят включить его в программу выступления. Так было
и на популярном конкурсе «Ах, какая женщина!»,
который прошел в Комрате в середине апреля.
Наш ансамбль с успехом выступил и на концерте,
посвященном Дню Победы.
В мае в столице Гагаузии прошел фестиваль
песни и танца «ХЕДЕРЛЕЗ-2013». В нем приняли участие коллективы из Молдавии, Украины,
Болгарии и Турции. По традиции фестиваль
начинается с парада-шествия всех коллективов. Участники проходят по центральной улице,
представляя свои страны и регионы. Танцы,
флаги, красочные народные костюмы – все это
создает радостную, праздничную атмосферу.
Ансамбль «Поляки Буджака» исполнил краковяк
и танец сондецкого региона Польши. Главным
организатором фестиваля были власти Гагаузии,
а соорганизаторами – болгарская и польская
общины, а также общественная организация
PRO-EUROPA.
Очень плодотворным оказалось наше сотрудничество с болгарской общиной Гагаузии.
В мае мы вместе участвовали в Днях славянской
письменности. Этот праздник стал уже традиционным для Молдавии – страны, в которой живут
многочисленные славянские этносы.
Хочу рассказать еще об одном празднике,
относительно новом для нашей страны – Дне
Европы, который в пятый раз отметили в столице Молдавии. В этом году 20 стран – членов
ЕС – представляли свою культуру на концерте

7

Polacy na południu Mołdawii

Jutrzenka 5/2013

Stowarzyszenie Polaków Gagauzji

Informacje Polonijne - Stowarzyzsenie Polaków Gagauzji
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„Polacy Budżaka” prezentują polskie tańce podczas Dnia Europy w kiszyniowie / zdjęcie: M. Gorin

ce polskie, łotewskie i hiszpańskie, a nawet
zatańczyć razem „europejskie potpourri”. Na
zaproszenie władz Kiszyniowa i Ambasady
RP, nasz zespół polonijny „Polacy Budżaka”
zaprezentował podczas Dnia Europy polskie
tańce ludowe.
O działalności Stowarzyszenia Polaków Gagauzji głośno mówiono w telewizji gagauskiej.
Półtoragodzinny program był transmitowany na
żywo. Na pytania mieszkańców Komratu odpowiadali fundatorzy naszego stowarzyszenia
i młodzież oraz przedstawiciele Urzędu Edukacji
i Urzędu Kultury Gagauzji. Widać było szczere
zainteresowanie kulturą polską w Gagauzji,
a nasze starania w promocji kultury i Polski były
ocenione przez widzów bardzo wysoko.

в центре Кишинева. Его жители и гости смогли
увидеть польские, латышские и испанские танцы
и даже станцевать вместе «европейское попурри».
По приглашению властей города и посольства Польши польские народные танцы исполняли детская
и молодежная группы нашего ансамбля.
О деятельности польской общины была подготовлена полуторачасовая передача на гагаузском
телевидении, шедшая в прямом эфире. В ней участвовали учредители нашей общины и молодежь из
ансамбля «Поляки Буджака», а также представители
Управления образования и Управления культуры
Гагаузии. Заметен был интерес к польской культуре,
которую мы стараемся пропагандировать, а наши
старания в этом направлении зрители оценили
очень высоко.
zdjęcie z archiwum
Stowarzyszenia Polaków Gagauzji

O działalności Stowarzyszenia w TV-Gagauzja. Od prawej: fundatorzy Wladimir Jandulski, Ludmiła Wolewicz

W Gagauzji, na południu Mołdawii,
gdzie od wieków żyją obok siebie Gagauzi, Bułgarzy, Mołdawianie, Ukraińcy,
Rosjanie, Polacy, jest wiele świąt chrześcijańskich o wspólnych nazwach. I tylko
dwa święta – Hederlez i Kasim – mają
gagauskie nazwy.
Hederlez to święto sięgające korzeniami głęboko w pogaństwo. Związanych
z nim jest wiele obrzędów symbolizujących zwycięstwo lata nad zimą, początek
nowego sezonu uprawnego, wyprowadzenie zwierząt na pastwisko, itd. Głównym obrzędem Hederlez są przyśpiewki.
Śpiewano podczas siewu, podczas wypasu bydła, podczas zajmowania się rękodziełem... Jednak najbardziej masowe
śpiewy miały miejsce w dniu Hederlez,
kiedy młodzi ludzie z wieńcami z traw
łąkowych na głowach tańczyli w korowodzie. W te dni od różnorodnych traw
i drzew donosił się cudowny zapach, łąki
i pola były pokryte zielenią, na pagórkach
biegały jagnięta, cielęta i źrebięta.
Prawosławni Gagauzi obchodzą
Hederlez 6 maja, w dniu świętego Gregora Zwycięzcy. Obecnie w Gagauzji
podczas święta Hederlez odbywają się
festiwale, w których uczestniczą zespoły
pochodzenia Tureckiego, Słowiańskiego
i Romańskiego. Gości zawsze są witani
chlebem z solą i kieliszkiem budżackiego
wina, zapoznają ich z życiem i obrzędami
narodu gagauskiego.
Zgodnie z tradycją, w tym dniu
odbywają się wyścigi konne na jedynej w Mołdawii farmie koni „At-prolin”
w miejscowości Ceadîr-Lunga, gdzie hodują koni znanej rasy „kłusak orłowski”.
W wyścigach konnych „Altin at” („Złoty
koń”) uczestniczą także goście z sąsiednich gmin. Zgodnie z tradycją zwycięzcy
otrzymują nagrodę główną – młode
jagnię.
Opr. Elena Pumnea

наш Полонийный
к алендарь
Хочешь стать одним из авторов полонийного
календаря на 2014 год? Пришли на конкурс
фотографию, на которой запечатлен польский
след в Молдавии!
В польском языке есть такое понятие – «полоники», происходит оно от латинского polonicum, polonica
и означает документ (печатный или рукописный),
а также предмет – произведение искусства, реликвию, памятник, в общем, любой исторический след,
имеющий польское происхождение или тематически
связанный с Польшей, находящийся в стране или за
ее пределами.
С 1 июля до 1 декабря 2013 г. мы ждем ваши
цифровые фотографии, на которых изображены
«полоники» в Молдавии. Это может быть памятник
гетману Жулкевскому в Березовке, сохранившееся
польское надгробие на кладбище, старый польский
молитвенник бабушки – все, что вы отыщете! На конкурс принимаются также фотографии, отражающие
деятельность польской диаспоры в Молдавии.
12 фотографий будут отобраны для создания
календаря. В связи с этим на конкурс принимаются
снимки, соответствующие следующим требованиям:
– цифровые фотографии должны быть высокого качества, от 1600 пикселей по меньшей стороне,
размер до 5 Мб;
– дополнительно необходимо прислать описание,
включающее: название фотографии, место съемки
и краткое описание изображенного на фотографии;
– работы, присылаемые на конкурс, не должны
иметь надписей, полей, рамок, пометок об авторстве,
копирайтов, логотипов и дат.
В конкурсе могут принять участие не только
представители польской диаспоры, проживающие
в Молдавии, но и все, кому Польша по разным
причинам очень близка. Победителей ждут призы
и ПОЛОНИЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ в подарок!
Работы на конкурс принимаются на адрес:

redakcja.jutrzenka@gmail.com
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HEDERLEZ – ŚWIĘTO
NARODU GAGAUSKIEGO

uwaga! konkurs!
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Diecezjalne spotkaniA młodzieży
Spotkania młodzieży ze wszystkich parafii katolickich odbywają się co roku w różnych
miastach Mołdawii. Skupiają się przede wszystkim na wszechstronnym rozwoju młodego człowieka
i promowaniu wartości we wszystkich sferach życia.
pach. Jednak głównym punktem była msza św.
odprawiona przez biskupa Antona Coşy.
Po południu odbyło się spotkanie w Liceum
im. M. Gogola. Wszystkich zaproszono na koncert
zespołu „KANA”. Zespół ten tworzą ludzie, którzy
mieszkają w różnych miastach Ukrainy i należą do
różnych kościołów: rzymskokatolickiego, greckokatolickiego i protestanckiego.
Organizatorzy spotkania: bielecka parafia
oraz Duszpasterstwo Młodzieży Kurii Diecezjalnej
w Kiszyniowie.
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Tegoroczne Spotkania Młodzieży Diecezji
Kiszyniowskiej odbyły się 27 kwietnia 2013 r.
w Bielcach. Do parafii pw. Świętych Archaniołów
przyjechała młodzież z Kiszyniowa, Stawczen, Kricoaia, Grigorówki, Głodian i Styrczy oraz z lewego
brzegu Dniestru – z Tyraspola, Bender, Rybnicy,
Raszkowa. Uczestnicy spotkali się w kościele.
W programie były modlitwa i konferencje. Ksiądz
M. Balan przygotował prezentacje multimedialną
o historii Diecezji Kiszyniowskiej. Z wykładem
o symbolu Wiary wystąpił S. Moisov. Następnie
organizatorzy zaprosili młodzież do pracy w gru-

Msza św. odprawiona przez biskupa A. Coşy / zdjęcie z archiwum bieleckiej parafii

listy i opinie czytelników

Witajcie, szanowni Rodacy w dalekiej Mołdawii!
Adres Wasz znalazłem w Internecie i postanowiłem prosić Was o pomoc w moich pracach
badawczych nad rodem Kortylewicz, z którym
poprzez moją prababkę jestem spokrewniony.
Od ponad lat 40 spisuje wszystko o tym wielkim
rodzie, założyciel którego – Wawrzyniec Laurentius – osiedlił się w mieście Krobia-Gostyn
w dawnej prowincji Poznańskiej. Pierwsza o nim
wzmianka pochodzi z 1763 roku.
Na stronie internetowej www.bruchejon.
org znalazłem notatkę, która może dopomóc
w dalszych pracach. Jest możliwe, że Wawrzyniec mógł pochodzić z Waszych stron i potem
przeszedł do Polski, jeszcze przed pierwszym
rozbiorem.
„A był tu Kortylewicz – juz trzy lata jak
umarł. (...) On opowiadał mi inną wersje: Jak

rządziła Carska Rosja. Jak Polska była zachwaczjenna. [Rosjanie] trzymali tam swoje
wojska, żeby nie doszło do buntu. A potem
zobaczyli, że już było spokojnie i wycofali
je. Wtedy co bardziej inicjatywni z Polaków
[zaatakowali] i pobili tych żołnierzy. Wtedy
znów z Rosji przysłano posiłki i tamtych Polaków wysiedlili tutaj. Wcześniej zajmowali
się gospodarką i mieli duże majątki. To im
skonfiskowali i dano tylko osiem dziesięcin –
nic więcej. Tak On opowiadał”.
Niestety, nie wiem, w jakich to było okolicach
i w jakim czasie? Może w Mołdawii znajdą się
potomkowie Kortylewiczów?
Z wyrazami szacunku
Franz Martin Łukaszyk, Westfalia

Mój wyjazd na Mont-Saint-Michel
Jestem uczennicą Niepublicznego Liceum
Ogólnokształcącego Kolegium Św. Stanisława
Kostki w Warszawie. Wybrałam tę szkolę po ukończeniu gimnazjum w Głodianach, w Mołdawii.
W grudniu nasza szkoła organizowała konkurs
na temat: „Postacie historyczne. Ponadczasowy
wymiar postaci”. Tematem mojej pracy była mołdawska pisarka i malarka polskiego pochodzenia
Jefrosinia Kiersnowska. Wystartowałam w kategorii
„Prace multimedialne” i zajęłam pierwsze miejsce.
Nagrodą w tym konkursie był wyjazd na pielgrzymkę do Francji na Mont-Saint-Michel.
Wyjechaliśmi z Warszawy 6 maja. Najpierw
odwiedziliśmy Brukselę, następnego dnia Strassburg. Następny przystanek był w Lisieux, słynącym
z bazyliki poświęconej św. Teresie od
Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. Po dwóch dniach
zwiedzania Lisieux
i okolic wyruszyliśmy
na Mont-Saint-Michel.

Nigdy w życiu nie zapomnę tego marszu. Szliśmy siedem kilometrów na boso, ale przeżycia
były tego warte. Z upływem czasu z mgły pokazała
się wyspa, zabudowana pięknymi kamienicami
i zwieńczona piękną bazyliką z posągiem świętego
Michała Archanioła na szczycie wieży. Wyspa wyglądała jakby była zawieszona pomiędzy niebem
a ziemią. Widok był zachwycający i trochę nierealny, jak we śnie.
Z zachwytem spacerowaliśmy po pięknych,
wąskich uliczkach miasta. Wieczorem odbyła
się uroczysta Msza Święta w bazylice. Niestety, następnego dnia skonczył się czas
naszego pobytu na Mont-Saint-Michel.
Odjechaliśmy pełni nowych wrażeń
i emocji. Jestem bardzo wdzięczna za to, że mogłam tyle
zobaczyć i jeszcze więcej
przeżyć.
Jana Klimowicz,
Warszawa
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EUROPA z bliska

polacy w besarabii

ЕВФРОСИНИЯ
КЕРСНОВСКАЯ
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Jefrosinia
Kiersnowska
Евфросиния Керсновская родилась 26 декабря 1907 года в Одессе, в дворянской семье.
Отец ее, Антон Керсновский, служил в Одесской
судебной палате юристом-криминологом, мать –
Александра Каравасили – преподавала иностранные языки в лицее.
Отец Евфросинии был потомственным польским графом. Этого титула был удостоен за
борьбу с холерой его прадед – Антон I, врач,
окончивший Вильнюсский университет. Дед,
Антон II, был врачом в Минске, а отец, Антон III,
стал военным инженером.
Мать Евфросинии происходила из греческой
семьи. Ее отец – Алексей Дмитриевич Каравасили – был градоначальником бессарабского
города Кагул и депутатом парламента Румынии, а один из предков – Иоанн Кара-Васили –
участвовал в восстании 1821 года «Еттерия»
в Константинополе и был казнен турками в числе других греческих сановников (позже он был
канонизирован греческой церковью).

Евфросиния / Jefrosinia, 1916
http://www.familyeducation.ru/

Jefrosinia Kiersnowska urodziła się 26 grudnia
1907 roku w Odessie, w szlacheckiej rodzinie.
Ojciec Antoni Kiersnowski był prawnikiem, zajmował się kryminologią, pracował w sądzie odeskim.
Matka Aleksandra Karawasili była nauczycielką
języków obcych w liceum.
Ojciec Jefrosinii był hrabią. Tytułem tym został
uhonorowany jeszcze jego pradziad Antoni I. Był
lekarzem, studiował na uniwersytecie w Wilnie. Za
walkę z cholerą otrzymał tytuł hrabiego. Jego syn,
Antoni II, był lekarzem w Mińsku, a wnuk, Antoni
III, inżynierem wojskowym.
Matka Jefrosini miała greckie pochodzenie. Jej
ojciec, Aleksej Dmitriewicz Karawasili, był burmistrzem besarabskiego miasta Kaguł i posłem parlamentu rumuńskiego. Jeden z jej przodków – Ioann
Kara-Wasili – brał udział w powstaniu 1821 roku
„Etteria” w Konstantynopolu i został zamordowany
przez Turków wraz z innymi greckimi urzędnikami
(potem był kanonizowany przez Kościół Grecki).
W okresie wojny domowej w Rosji Antoni Kiersnowski razem z innymi carskimi prawnikami został
aresztowany przez Komisję Nadzwyczajną. Cudem
nie został rozstrzelany. Rodzina uciekła do sąsiedniej Besarabii (która była wtedy częścią Rumunii)
i osiedliła się w majątku rodzinnym Kiersnowskich
we wsi Cepilowo (7 km od Sorok).
Starszy brat Jefrosini Antoni w latach 20. XX wieku wyjechał na studia do Europy. Został historykiem
wojskowym, mieszkał w Paryżu. Po rozpoczęciu
II wojny światowej został powołany do armii francuskiej. W maju tegoż roku krewni dostali wiadomość
o jego śmierci, choć tak naprawdę Antoni-junior był
ranny i zmarł dopiero w 1944 roku na gruźlicę. Jego
artykuły i praca o historii armii rosyjskiej zyskały
uznanie na całym świecie.
Jefrosinia ukończyła gimnazjum, a potem kurs
weterynarza. Ponieważ ojciec nie zajmował się gospodarstwem domowym, zajęła się tym Jefrosinia.
Na 40 hektarach ziemi uprawiała winogrona i pszenicę. Po śmierci ojca musiała zająć się uprawianiem
i eksportowaniem pszenicy wysokiej jakości, aby

spłacić kredyty ojca. W wolnym czasie odbywała
wycieczki na koniach i pieszo, bardzo lubiła wyjazdy rowerowe nad Morze Czarne z kuzynami
i kuzynkami.
28 czerwca 1940 roku ZSRR anektował Besarabię, która została przemianowana na Mołdawską
Socjalistyczną Republikę Radziecką. Od razu zaczęły się represje. W lipcu Jefrosinię wraz z matką
Aleksandrą wysiedlono z ich domu i skonfiskowano
cały majątek. Kiedy wuj Jefrosini Boris Kiersnowski
również został pozbawiony majątku i wraz z wielodzietną rodziną wyjechał do Rumunii, Jefrosinia,
chcąc uratować matkę od nędzy, wysłała ją wraz
z nim do Bukaresztu.
Jefrosinia zaczęła szukać pracy, ale jako
„była szlachcianka” była pozbawiona większości
praw, w tym prawa do pracy. Udało się jej znaleźć pracę sezonową na farmie przy zawodowej
szkole rolniczej w Sorokach, następnie pracowała
u prywaciarzy: wycinała i cięła drzewa. Pracowała
sama, ponieważ NKWD zakazało ludziom pracować razem z nią, grożąc im wykreśleniem ze
związku zawodowego. Od września 1940 roku Jefrosinia nocowała na ulicy, ponieważ nie posiadała
obywatelstwa radzieckiego i musiała być odizolowana od społeczeństwa. Zimą zabrała ją do siebie
koleżanka matki. Nocą 13 czerwca 1941 roku pra-
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В период Гражданской войны Антона Керсновского, в числе прочих царских юристов,
арестовала Чрезвычайная комиссия. Только
чудом его не расстреляли. Семья бежала в соседнюю Бессарабию (в то время часть Румынии)
и поселилась в родовом имении Керсновских
в деревне Цепилово (в 7 км от города Сороки).
Старший брат Евфросинии Антон в середине 20-х годов уехал в Европу получать образование. Он стал военным историком, жил
в Париже. Когда началась Вторая мировая война,
его призвали в ряды французской армии. В мае
того же года родственники получили извещение
о его смерти, хотя на самом деле Антон был
только ранен. Он умер в 1944 году от туберкулеза. его статьи и труды об истории русской армии
получили мировое признание.
Евфросиния закончила гимназию, а после –
ветеринарные курсы. Поскольку ее отец совсем
не занимался хозяйством, то им начала заниматься Ефросиния. На 40 гектарах земли она
выращивала виноград и зерно. После смерти
отца ей пришлось заняться также выращиванием зерна на экспорт, чтобы расплатиться за
кредиты отца. В свободное время Евфросиния
увлекалась конными и пешими путешествиями,
любила велосипедные поездки к Черному морю
вместе с двоюродными братьями и сестрами.
28 июня 1940 года СССР аннексировал
Бессарабию, которая была преобразована
в Молдавскую ССР. Сразу же начались массовые репрессии. В июле Евфросинию с матерью
выселили из их дома с полной конфискацией
имущества. Когда дядя Евфросинии Борис
Керсновский, тоже лишенный имущества, вместе с многодетной семьей уехал в Румынию, то
Евфросиния, желая уберечь мать от лишений,
отправила ее вслед за ним в Бухарест.
Евфросиния начала искать работу, но, как
«бывшая помещица», она была ущемлена во
всех правах, ей было отказано и в праве на
труд. Сначала Евфросинии удалось устроиться сезонной работницей на ферму техникоагрономического училища в Сороках, потом она
работала по частному найму: на выкорчевке
деревьев, заготовке и распилке дров. Причем
работала одна, так как НКВД запрещало людям с ней работать, угрожая им исключением
из профсоюза. Начиная с сентября 1940 года
Евфросиния ночевала на улице, так как, не имея
советского гражданства, подлежала изоляции
от общества. На зиму ее приютила знакомая
матери. В ночь на 13 июня 1941 года сотрудники
НКВД пришли за Евфросинией в ее отсутствие.
Узнав об этом, она отказалась скрываться
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w
и добровольно последовала в ссылку вместе
с другими бессарабцами.
В июне 1941 года Евфросиния Керсновская
была депортирована на спецпоселение в Томскую область. После попытки к бегству в 1942 году была приговорена к высшей мере наказания.
Отказалась просить о помиловании, написав:
«Требовать справедливости – не могу, просить
милости – не хочу». Тем не менее, расстрел
был заменен на 10-летний срок. В 1944 году она
получила еще один 10-летний срок за «контрреволюционную агитацию». Отбывала его
в Норильлаге.
После освобождения в 1952 году жила
сначала в Норильске, а затем в Ессентуках,
где в 1964-1968 годах написала мемуары. Ее
мемуары состоят из 2,2 млн букв, написанных
на полях 680 рисунков. В 1982 году они были
распространены через самиздат, a в 1990 году
опубликованы в журналах «Огонек», «Знамя»
и британском «The Observer».
Евфросиния Керсновская скончалась 8 марта 1994 года в Ессентуках.
О судьбе этой удивительной женщине сняты
фильмы: «Альбом Евфросинии» и «Ефросиния
Керсновская. Житие».
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Подготовила Алла Климович

cownicy NKWD przyszli po Jefrosinię podczas jej
nieobecności. Dowiedziawszy się o tym, nie chciała
się ukrywać i dobrowolnie pojechała na zsyłkę wraz
z innymi Besarabczykami.
W czerwcu 1941 roku Jefrosinia Kiersnowska
była deportowana do specjalnego osiedla w obwodzie Tomskim. W 1942 roku próbowała uciec i została
skazana na najwyższy wymiar kary. Nie zgodziła się
prosić o ułaskawienie, pisząc: „wymagać sprawiedliwości – nie mogę, prosić miłosierdzia – nie chcę”.
A jednak kara śmierci została zamieniona –
w 1944 roku otrzymała 10-letni wyrok za „agitację
kontrrewolucyjną”. Wyrok odbywała w Norillagrze.
Po wyjściu z więzienia w 1952 roku mieszkała
najpierw w Norilsku, a potem w Essentukach.
W latach 1964-1968 pisała pamiętniki, które własnoręcznie ilustrowała. Liczą one 2,2 mln liter.
W 1982 roku zostały wydane przez niezarejestrowane wydawnictwo, a w 1990 roku – opublikowane
w czasopismach „Ogoniok”, „Znamia” i brytyjskim
„The Observer”.
Jefrosinia Kiersnowska zmarła 8 marca 1994 roku
w Essentukach.
O losie tej przedziwnej kobiety zostały nakręcone filmy: „Album Efrosinii” i „Jefrosinia Kiersnowska.
Żywot.”
Opracowała Ałła Klimowicz
Tłum. z rosyjskiego Anastazja Ponomari

książki

Ile wart jest człowiek
Autor: Jefrosinia Kiersnowska
Przełożyła: Wiesława Karaczewska, Ewa Niepokólczycka, Ewa Rojewska-Olejarczuk
Wydawnictwo: Świat Książki, 2012
To nie kolejny pamiętnik, a raczej zbiór szkiców i zapisków
kobiety, która 20 lat spędziła w sowieckich łagrach. Wyjątkowe
wspomnienia opatrzone wstrząsającymi ilustracjami. Jefrosinia
Kiersnowska, autorka tego dzieła, widziała i doświadczyła wiele,
a swoje wspomnienia przekazała światu ku przestrodze. Ośmieliła się zagłosować przeciwko reżimowi. Za to i inne wymyślone
przestępstwa spędziła dwadzieścia lat w sowieckich łagrach.
Dopiero w 2001 roku 6 tomów spisanych przez nią wspomnień
ukazało się drukiem w Rosji, ich fragmenty publikowano dziesięć
lat wcześniej. Urodzona w rodzinie polskiego prawnika, która
mieszkała w Besarabii, przeszła przez piekło niewoli, widziała
miejsca, o których przez lata nie wolno było nawet wspominać,
widziała ludzi upodlonych, zezwierzęconych, słyszała opowieści,
które jeszcze dziś, w czasach, gdy świat poznał okrucieństwa
stalinowskiego reżimu, szokują i przerażają

kącik literacki
Предлагаем читателям несколько фрагментов из книги Евфросинии Керсновской «Сколько стоит человек. Повесть о пережитом в 12 тетрадях и 6 томах».
Автор этой книги, Евфросиния Антоновна Керсновская, родилась в Одессе в дворянской семье. В годы
гражданской войны семья спасается от преследования большевиков и переезжает в свое родовое имение
в Бессарабию, которая тогда была частью Румынии. Евфросиния своим трудом поднимает пришедшее
в упадок хозяйство, становится фермером. После ввода советских войск в Бессарабию в 1940 г. мать и дочь
Керсновских, как бывших помещиков, выгоняют из дома. В 1941 году ее, как и многих других бессарабцев,
ссылают в Сибирь, на лесоповал, где она совершает побег. Прежде чем ее схватили, она прошла по
тайге полторы тысячи километров. Расстрел заменяют десятью годами лагерей. После освобождения
из ссылки, в 1964-68 годах пишет по просьбе матери о пережитом, эти 12 тетрадей иллюстрированы ее
акварельными рисунками (703 рисунка).

Прежде я никогдa не плaкaлa. Когдa
умер отец, которого я боготворилa, мне
было не до слез: нaдо было спaсaть мaму,
чуть было не умершую с горя. Спaсaть не
только ее жизнь, но и рaссудок, которого
онa чуть не лишилaсь – тaк велико было
ее горе…
Кроме того, что грехa тaить, Румыния былa стрaнa средневековaя,
феодaльнaя, и когдa глaвою семьи
окaзaлaсь девушкa, то многие aкулы
ринулись в нaдежде поживиться. Пaпa
– юрист-криминолог и «джентльмен
до кончиков ногтей» – отнюдь не был
обрaзцовым хозяином-земледельцем.
Все хозяйство – зaботa о земле, о рaботе
– дaвно было моей обязaнностью,
и я всегдa былa рaдa и гордa, что он
мог спокойно читaть в шезлонге в своем сaду, который он тaк любил; рядом
с ним – мaмa, у его ног – любимaя собaкa,
и кругом мирнaя кaртинa: вековые дубы,
лужaйкa, сaд, виногрaдник… Я гордилaсь
тем, что могу дaть ему возможность
отдыхaть, a не биться кaк рыбa об лед:
нелегко было вести хозяйство, когдa из
ничего нaдо было создaть что-то. Кто видел, с кaкими трудностями приходилось
встречaться мне? Пaпa, кaк aнглийский
король, «цaрствовaл, но не упрaвлял»*.
Зaто он пользовaлся неогрaниченным
* Впервые это вырaжение по-лaтыни (Rex
regnat sed non gubernat) употребил в польском
сейме гетмaн Ян Зaмойский (1541-1605), но широкую известность оно получило в XIX веке нa
фрaнцузском языке (Le roi regne et ne gouverne
pas) блaгодaря историку А.Тьеру.

кредитом у местных богaчей – скупщиков зернa: денег он брaл сколько хотел, a рaсплaчивaлся, когдa
реaлизовывaл урожaй, то есть к весне.
Умер отец в сaмый рaзгaр осенних полевых рaбот,
и кредиторы предъявили к оплaте векселя рaньше, чем
покойникa в гроб положили. Но они просчитaлись: вместо того, чтобы подписaть кaбaльные обязaтельствa,
я через головы местных aкул зaключилa сделку
с Госудaрственным федерaльным бaнком, обязaвшись
постaвить для экспортa зерно сaмой высокой кондиции. Один Бог знaет, сколько мне пришлось для этого
потрудиться!
Но это было потом. А покa что, едвa похоронив
отцa, я срaзу же рaсплaтилaсь со всеми долгaми
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Тетрaдь 1. 1939-1941. В Бессaрaбии
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и в дaльнейшем ни рaзу не воспользовaлaсь
кредитом, который мне предлaгaли местные
финaнсовые тузы. Но для того, чтобы докaзaть,
что я твердо стою нa ногaх, мне пришлось не нa
шутку проявить «глaзомер, быстроту, нaтиск».
Горе должно было молчaть, было не до слез. [...]
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Роковой год
Шел 1940 год. В мaрте я внеслa последние
деньги зa инвентaрь: хозяйство было чисто от
долгов и процветaло. Нaступил июнь месяц.
27 июня, вернувшись вечером с поля
и упрaвившись с хозяйством, я подселa к мaме –
попить чaю. Лaмпу не зaжигaли: зa окном горел
зaкaт – любимое «освещение» моей мaмы,
и мы сидели у открытого окнa, пили не спешa чaй
и слушaли рaдио. Девять чaсов. Из Бухaрестa
передaют последние новости: «Из Лондонa
сообщaют…» Внaчaле – о положении нa фронте, весьмa печaльном для Фрaнции: немцы без
всякого сопротивления шaгaют нa юг; в Сaвойю
вторглись итaльянцы, но были отброшены;
в Греции…
И вдруг тем же монотонным голосом диктор
продолжaет:
– Советский Союз выскaзaл претензию нa
территорию Бессaрaбии. Смешaннaя комиссия
в состaве (имярек) генерaлов вылетaет в Одессу
для урегулировaния этого вопросa…
Мaмa подносилa ко рту чaшку. Рукa ее
зaдрожaлa, и чaшкa со звоном опустилaсь нa
блюдце. Я помню ее рaстерянный взгляд:
– Кaк же тaк? Что же это будет? [...]
– Что будет – увидим. А покa что пей чaй! –
скaзaлa я невозмутимо.
Теперь дaже трудно себе предстaвить,
что сердце, которое должно было быть вещуном, ничего не возвестило. Кaк будто еще
совсем недaвно в прибaлтийских республикaх
не произошло нечто подобное и кaк будто
мы не могли догaдaться, во что это выльется! Одно лишь несомненно: в этот вечер мы
в последний рaз уселись зa стол безмятежно…
[...] Ночью по Сорокской горе непрерывной
вереницей шли aвтомaшины с зaжженными
фaрaми. Мы думaли, что это румынские. Нaм
и в голову не пришло, что в Бужеровке нaведен
понтонный мост и что это советские тaнки
и бронемaшины.
Не имелa я ни мaлейшего предстaвления
о том, что в нaшей жизни произошел крутой
поворот и что все привычное, незыблемое
окaзaлось уже где-то зa чертой горизонтa!
Утром, отпрaвляясь в поле нa пропaшку сои,
я зaшлa к мaме и, поцеловaв ее, скaзaлa:

– Когдa встaнешь, послушaй-кa, кaкие новости сообщaт по рaдио.
Не пришлось прибегaть к помощи рaдио!
«Новости» явились снaчaлa в виде советских
сaмолетов. Один приземлился неподaлеку от
нaшего поля. Еще несколько тaких же небольших сaмолетов с ревом пронеслись, нa бреющем полете, нa зaпaд. [...]
Бессaрaбия: геогрaфия, этногрaфия
и язык
Бессaрaбия – вполне определенное геогрaфическое понятие: с зaпaдa – Прут, с востокa –
Днестр; с Югa – Дунaй и Черное море. Во
всех других отношениях это «Ноев ковчег»,
но геогрaфически этот треугольник и есть
Бессaрaбия. И все ее жители, незaвисимо от
языкa, бессaрaбцы.
В нaстоящее время Бессaрaбии кaк тaковой
нет: ее середину с глaвным городом Кишиневом
выдрaли и прилепили… к Молдaвии! А что онa
собой предстaвляет? Автономнaя республикa
нa левом берегу Днестрa. Хотя все знaют, что
Молдaвия – облaсть в Румынии нa реке Moldova.
Нелепость! Кaк нелепость и русский aлфaвит для
ромaнского языкa, кaким является молдaвский.
Севернaя Бессaрaбия почему-то прилепленa
к Укрaине вместе с Черновцaми. Нaрод Зaпaдной
Укрaины – русины, то есть гуцулы, или полуполяки; Черновцы – aвстрийской культуры. Зaчем
понaдобилось «обaвстриячить и ополячить» Хотин? Южнaя Бессaрaбия прилепленa к Укрaине
(рaвно кaк и Одессa, хотя всем известно, что
Одессa отличaется от Иерусaлимa лишь тем,
что в ней нет aрaбов).
Вопрос: есть ли тaкой нaрод – «бессaрaбцы»?
Можно скaзaть: Бессaрaбию нaселяют молдaвaне, потому что сaмый рaспрострaненный
в ней язык – молдaвский. А почему? Потому что
молдaвский язык, язык ромaнского корня, легче
усвaивaется: он примитивен, грaммaтикa его
простa и зaпaс слов невелик. Поэтому нa севере
светловолосые и светлоглaзые Левaндовские,
Молчaновские, Волченко, Мaзнюки – явно
укрaинского происхождения – говорят помолдaвски.
Центрaльнaя Бессaрaбия зaселенa тaкже
выходцaми с Укрaины (нa этот рaз Великой,
поднепровской Укрaины), и внешностью они
похожи нa укрaинцев. Фaмилии их обычно
укaзывaют нa профессию предков: Морaрь
(мельник), Пынзaрь (ткaч), Ротaрь (колесник),
Сырбу (цыгaн). Южнaя же Бессaрaбия, кaк я уже
говорилa, это и есть «Ноев ковчег»: тaм оседaли
колонисты из рaзных стрaн. Есть (вернее, было)

Ловкий ход Румынии
Но в прошлом Бессaрaбия, нaселение
которой говорило по-молдaвски, былa фaктически связaнa с Россией. Культурой онa
былa обязaнa России, и некоторое, притом
весьмa незнaчительное, тяготение к Румынии
отмечaлось лишь нa сaмом юге – в Измaйловском и Кaгульском уездaх, и то лишь из-зa
того, что тaм протекaет рекa Дунaй, нa которой
рaсположен порт Гaлaц.
Почему же в 1918 году Бессaрaбия добровольно перекинулaсь к Румынии? Было ли это
действительно добровольное присоединение?
И дa, и нет.
Было и дaвление, и применение силы. Но
был и ловкий мaневр: румыны обещaли провести aгрaрную реформу, в результaте которой
помещичьи земли должны были стaть собственностью крестьян.
Дa, но советскaя влaсть еще рaньше
провозглaсилa лозунг «земля – нaроду».
Земля – всегдaшняя мечтa крестьянинa.
Но он ее хочет получить зaконным обрaзом,
a не путем нaсилия. Румыны это очень хорошо
поняли: земля былa экспроприировaнa у помещиков и продaнa крестьянaм. Прaктически,
онa былa конфисковaнa у помещиков и подaренa крестьянaм. Видимость зaконности былa соблюденa: помещики получили bonuri
de expropriere**, своего родa облигaции,
фaктическaя ценa которых рaвнялaсь цене
бумaги, a крестьяне выплaчивaли госудaрству
годовую aренду с рaссрочкой нa 10 лет. Земля
былa рaзделенa поуездно, a уезд рaзделил ее
нa мужскую душу: если в уезде было много
помещичьей земли, то нa душу приходилось
больше. Тaк, в Хотинском уезде пришлось по
2-2,5 десятины нa душу, a в Кaгульском – по 6,5.
Помещики тaкже обижены не были: в кaждом
** экспроприaционные боны (молд.)

имении было остaвлено по 100 гектaров (но не
нa мужскую душу, a нa всю семью).
Этa реформa 1918 годa былa ловким мaневром: в России пылaл пожaр грaждaнской
войны, белые никaкой aгрaрной реформы
провести не догaдaлись, крaсные рaзрешили
этот вопрос путем грaбежa, то есть позволили
все зaхвaтить путем нaсилия. В 1918 году еще
не было известно, чем зaкончится борьбa.
И бессaрaбские крестьяне предпочли синицу
в руке. Говорят, что был избрaн Сфaтул Цэрий –
своего родa Учредительное собрaние – и проведен плебисцит, причем нaрод выскaзaлся зa
присоединение к Румынии.
Сaмоопределение нaродов и всякие тaм
выборы и плебисциты, в принципе, выглядят
крaсиво, но для того, чтобы это не было ни
очковтирaтельством, ни обмaном, это должно
происходить без зaпугивaния и нaжимa, то
есть необходимо, чтобы нaрод был не только
грaмотным, но и культурным… и чтобы не было
стрaхa.
В Бессaрaбии же имелись нaлицо: с одной
стороны – негрaмотность, с другой – обмaн
и силa. Но, «кaк бы ни болел, a умер блaгополучно» – и Бессaрaбия в 1918 году присоединилaсь к Румынии.
В дaльнейшем же румыны, стремясь отрезaть все пути к отступлению, стaли всеми
способaми (в большинстве случaев – нелепыми) румынизировaть нaсильственным
путем Бессaрaбию и вели себя до того глупо
и нетaктично, что добились кaк рaз обрaтного
эффектa.
Недaром говорили, что генерaл-губернaтор
Бессaрaбии Чупaркa зaслужил орден Ленинa –
до того он сумел своим неумеренным шовинизмом сделaть все румынское столь одиозным, что
в знaк протестa нaселение стaло, кaк говорится,
спaть и видеть, когдa же русские нaконец прогонят осточертевших зaхвaтчиков.
[...]
Душевная аберрация
Удивляться ли тому, что 28 июня 1940 года
советские войска были встречены как освободители? Колокольный звон, священники
с хлебом-солью...
[...]
А я? Разве моя душа не рвалась навстречу
им? Но зачем подчеркивать, что ошибки свойственны всем людям? Зачем снова и снова
твердить, что легче всего обмануть того, кто
хочет быть обманутым?
w
[...]
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много немцев; есть дaже фрaнцузы (нaпример,
Шaбо), но кудa больше бaлкaнских выходцев:
греки, турки, гaгaузы (крещеные турки), болгaры,
сербы, большaя примесь цыгaн. И все это сильно сдобрено румынской примесью. Молдaвaне
южной Бессaрaбии смуглы, черноглaзы и черноволосы.
И все же весь этот конгломерaт – «лоскутное
одеяло» – был именно стрaной Бессaрaбией,
нaселенной бессaрaбцaми. Дa, бессaрaбцaми,
хотя тaкого нaродa и нет! Но нельзя же выбросить из обрaщения специфическое понятие
«одессит»?
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kącik literacki

kącik literacki - J. Kiersnowska. ile wart jest człowiek
w
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Беда надвигается
Но время шло. И наступил июнь – роковой
июнь рокового 1941 года.
Я , старавшаяся прежде всегда быть в курсе
дела, когда речь шла о том, что касается политики, теперь как-то утратила контакт с нею.
Газеты были только советские. И были они до
того пресны и бессодержательны, что одним
своим видом наводили уныние. Радио... Да,
слушая радио, можно было кое в чем разобраться, но это было нелегко. В эфире царил такой
бедлам, что надо было часами разматывать
клубки хитро переплетенной лжи, прежде чем,
ухватив за ниточку, удавалось вытащить кусочек
правдоподобной информации.
Своего радио я, разумеется, не имела, а заходя к знакомым, избегала подолгу у них задерживаться, так что приходилось довольствоваться обрывками разных вымыслов и домыслов,
из которых было просто невозможно составить
какое-то подобие правды о том, что происходит
в Европе, а тем более в Азии или Америке.
Слишком трудно было разбираться в этом
ералаше! И я подумала, что лучше не ломать
голову над тем, чего я понять все равно не могу.
Тем более если невозможно влиять на ход событий. [...]
11 июня вышло распоряжение снять все
антенны и сдать все радиоприемники.
Витковские, на винограднике у которых
я только что закончила опрыскивание, антенну
сняли, но ночью опять ее натянули и услышали
странное сообщение из Болгарии. Советские
власти, сообщалось, готовят в Бессарабии
какие-то массовые мероприятия. Но в чем они
будут состоять, этого мы никак не могли разобрать!
Вместе с тем, бросалось в глаза, что со всех
окрестных сел были согнаны в город подводы.
Возчикам, то есть самим хозяевам подвод, было
велено запастись фуражом и едой на три дня.
Во всех дворах стояли телеги, переминались
с ноги на ногу лошади, бродили люди в сукманах с кнутом и торбой хлеба в руках. Все было
непонятно и почему-то вызывало беспокойство
и чувство надвигающейся беды.
[...]
Прощание с дубами
В машине нас было несколько человек, но
запомнила я лишь трех. Прежде всего, мальчик
лет восьми-десяти – Недзведский из деревни
Воловица.
Его родителей, мелких помещиков (в кавычках, так как от помещиков-предков у них осталось

пять-шесть десятин земли и полуразрушенная
избушка на семью из пяти или больше человек),
забрали ночью, а мальчик гостил у бабушки
в деревне Боксаны, верстах в пятнадцати от
Сорок. Теперь его, маленького и беспомощного,
без шапки и пальто, чужие люди везли в чужую
сторону, неизвестно куда, и перепуганный ребенок посинел от слез и захлебывался от горя.
Больно было смотреть на него!
Но и другие две девочки производили не
менее жалкое впечатление: они были в белых
бальных платьицах и в белых же туфельках на
высоких каблучках. Это были сестры, окончившие среднюю школу: сегодня у них был «белый
бал» – первый бал в их жизни, к которому они
так готовились и первый раз в жизни надели
высокие каблучки и сделали прическу.
Они жались друг к другу и цеплялись вдвоем
за патефон с десятком пластинок – все их имущество. Взяли их прямо с бала. Где родители,
они не знали. Они не плакали, а только дрожали
мелкой дрожью, хотя июньский день был очень
жаркий.
Машина тронулась. Я перекрестилась. Это
получилось как-то инстинктивно.
Быстро убегала назад дорога. Я не глядела
назад: меня некому было провожать... Жадно
смотрела я на Днестр, на деревья, на меловую
гору, ярко освещенную солнцем. Каждая пядь
этой земли была связана с моим прошлым.
Вот машина взобралась на гору и вырвалась
напрямую, в сторону Стырлицкого леса. Теперь
я смотрела туда, на запад, где за дубовым Шиманским лесом должны показаться они, наши
любимые дубы-гиганты.
Прощайте, родные! Прощай, маяк моей
молодости! С самого детства, откуда бы я ни
возвращалась, эти два дуба, кроны которых
издалека летом сливались в шар – весь кружевной зимой – всегда наполняли мое сердце
теплом родного дома, теплом родительской
любви. Теперь у их подножия лишь папина могила, которой я поклонилась в последний раз
в пасхальную ночь. Тогда было сыро: пахло прошлогодней листвой и молодой травкой. Теперь
сухой ветер бьет в лицо, и кажется, что дубы,
затянутые дымкой, дрожат.
В последний раз я их увидела, когда машина
с ревом ползла в гору. Затем они скрылись из
вида. Обрывалась пуповина, связывавшая меня
с родиной. Не той, о которой произносят напыщенные речи, а той, чью землю нельзя унести
на подметках своих башмаков.
Прощай, Цепилово! Все мое прошлое, прощай!


szkic do portretu

Mój dziadek i gołębie

listy i opinie czytelników
Na łamach pisma „Jutrzenka” chcemy
wyrazić podziękowanie wszystkim Rodakom,
którzy przyczynili się do akcji „RODACY – BOHATEROM. Paczka dla polskiego kombatanta
na Kresach”.
Już drugi rok z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt Wielkanocnych otrzymujemy
dary z Polski za pośrednictwem Stowarzyszenia
„Odra-Niemen” z Wrocławia.
Czujemy się częścią Polski, mimo tego,
że mieszkamy tysiące kilometrów od ojczyzny
przodków. To, że pamiętacie o naszym pokoleniu, pomaga nam wytrwać i być dumnymi
z naszej tożsamości narodowej.
Z całego serca dziękujemy wszystkim, ktoórzy zbierają te dary oraz organizują zbiórki.
Dziękujemy za pracę, wysiłek i dar serca!
Antonina Lupian, Ludmiła Suchowa,
Wladimir Jandulski, Stanisław Krzyżanowski
(Stowarzyszenie Polaków Gagauzji w Komracie)

w Głodianach. Odpowiadał za stan budynku, sprzęt
medyczny, ogrzewanie, wyżywienie chorych. Obecnie jest na emeryturze, ale nadal pracuje. On nie
umie odpoczywać. Ma pasiekę i wszystkie wolne
chwili spędza wśród uli.
Ale największą pasją dziadka są gołębie. Hoduje je od dzieciństwa. W zeszłym roku, 30 września
zorganizował wystawę gołębi w Głodianach. Wzięło
w niej udział ponad 100 uczestników z północnej
Mołdawii, którzy wystawili 400 par gołębi różnych
ras.
Eugenia Nikulak, lat 15, Głodiany
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Gołębie na wystawie w Głodianach / zdjęcie autorki
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Bardzo kocham swojego dziadka. Od kiedy
pamiętam zawsze jest pogodny, zawsze coś robi,
bez końca coś planuje. Nazywa się Wasylij Nikulak.
Pochodzi z niewielkiej wsi Soroka, która znajduje
się niedaleko polskiej wsi Styrcza. Sorokę założyło
u schyłku XIX wieku kilkanaście rodzin pochodzących z okolic Kamieńca Podolskiego. Mieszkańcy
Soroki zawsze byli pracowici, ale mimo to bardzo
biedni. Dziadek wspomina, że oni czasami najmowali się jako robotnicy do gospodarzy z bogatszej
wsi Styrcza.
Babcia mojego dziadka (z domu Szymańska)
pochodziła z innej mołdawskiej wsi, którą również
założyli Polacy – Druitory. Dziadek pamięta, jak ona
rozmawiała z mieszkańcami Styrczy w języku, który
niezupełnie rozumiał.
W 1966 roku dziadek został powołany do
wojska. Odbywał służbę w Taszkiencie, w Azji
Środkowej. W tym samym roku Taszkient zrujnował
potężny żywioł – trzęsienie ziemi. Dziadek opowiadał mi, jak żołnierze razem z mieszkańcami miasta
i licznymi pomocnikami z innych miast Związku
Radzieckiego odgruzowywali ulice w ciągu dnia,
a w nocy pilnowali uszkodzonych budynków przed
złodziejami.
Przez 29 lat dziadek pracował w szpitalu

poznając polskę

Ja i Polska
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Chciałabym rozpocząć swoją pracę od fragmentu wiersza Rosjanina (spróbowałam go przetłumaczyć),
który odpowiada mojemu stosunkowi do Polski:
О, Польша, я всегда вдвоём с тобою
Polsko, zawsze razem z tobą
Стремился жизнь свою прожить!
Starałem się przeżyć swoje życie!
Готических соборов пики вознесенья,
Gotyckich świątyń strzeliste wieże,
Орган, распятье я целую вновь,
Organy, krzyż całuję znów
И промелькнёт на пустыре среди строений
I zamajaczy pomiędzy domami
Моя несбывшаяся первая любовь.
Moja niespełniona pierwsza miłość
Живу и жду... А мысли, словно ворох,
Żyję i czekam…A myśli natłok
Роятся ульем в моей голове,
Roi się w mojej głowie,
Через всю жизнь в душе ты – Польша,
Cale moje życie w duszy mam ciebie, Polsko,
И ты всегда останешься во мне!
I ty na zawsze tam pozostaniesz.
Александр Башмаков
Aleksander Baszmakow
Właśnie takie uczucia przepełniały moją duszę
podczas pierwszego pobytu w tym wspaniałym
kraju. Zadziwiające, jak dokładnie autor wiersza
opisał swoje emocje i pierwsze wrażenia, które
powstają po ujrzeniu całego piękna Polski.
Mój związek z Polską rozpoczął się we wczesnym dzieciństwie, kiedy w mojej rodzinie dość często brzmiały słowa pochodzące z języka polskiego.
Wtedy nawet nie myślałam, jak wpłyną na mnie te
słowa później. Nie na próżno zdawały mi się one
tak bliskimi i ciepłymi. Potem dowiedziałam się,
że mój pradziadek był rdzennym Polakiem, który
umarł jeszcze w czasach pierwszej wojny światowej. Byłam dumna z pradziadka, który oddał życie,
broniąc swojej Ojczyzny. Odtąd zaczęłam myśleć
o pradziadku i o Polsce. Pragnęłam znaleźć więcej
informacji o pradziadku, chciałam się dowiedzieć,
w jakim mieście on żył, po jakich ulicach chodził,
jakie tradycje kultywował. Moje zainteresowanie
Polską stale się pogłębiało.
Dowiedziałam się, ze w Mołdawii jest Polonia.
Wstąpiłam do Związku Polskiej Młodzieży, żeby być
bliżej Polski. Dzięki organizacji dowiedziałam się
więcej o polskich tradycjach, polskich świętach, które razem obchodziliśmy. Z zadowoleniem zanurzałam się w historię i kulturę Polski, zainteresowałam
się językiem polskim i zaczęłam się go uczyć. Chciałam myśleć jak Polacy, zrozumieć literaturę polską,
a zazwyczaj w tym celu należy poznawać w oryginale utwory wielkich pisarzy i poetów. Wiedziałam,
że Polska dała światu takich genialnych ludzi jak:
Mikołaj Kopernik, Tadeusz Kościuszko, Fryderyk
Szopen, Michał Kleofas Ogiński, Adam Mickiewicz,
Juliusz Słowacki, Maria Skłodowska-Curie, Andrzej
Wajda...
Wkrótce spełniło się moje marzenie o odwiedzeniu Polski. Czekałam na tę podróż od kilku lat,
byłam szczęśliwa, że nieoczekiwanie zjawiła się

możliwość zwiedzenia ojczyzny moich przodków.
Z przyjaciółką pojechałyśmy na wycieczkę
do miasta Toruń. Zdecydowałyśmy dojechać do
granicy Polski, a potem kupić bilet na miejscowy
pociąg i przez rożne miasta dojechać do Torunia.
Przyjechałyśmy autobusem do Przemyśla wcześnie
rano. Ulice były jeszcze puste, wszystkie sklepy
i punkty wymiany walut zamknięte. Nie wiedziałyśmy jak dotrzeć do dworca. W końcu spotkałyśmy
pierwszego przechodnia i zapytałyśmy go o drogę.
Było trudno zrozumieć się nawzajem, więc odprowadził nas do dworca. Kupiłyśmy bilety do Torunia
z przesiadkami w Krakowie i Warszawie. Okazało się, że w Krakowie są trzy dworce kolejowe!
Wyszłyśmy z pociągu nie tam, gdzie trzeba było.
Zwróciłyśmy się o pomoc do kasjera. Wreszcie
dojechałyśmy do Centralnego Dworca w Krakowie.
Zostawiłyśmy swój bagaż w przechowalni i poszłyśmy na krótki spacer. Po przechadzce czekała nas
droga do Warszawy. W Warszawie byłyśmy późnym
wieczorem. Trzeba było znaleźć miejsce na nocleg.
Otoczyli nas taksówkarze, proponując drogie hotele. A i sam przejazd taksówką był dla nas bardzo
drogi! Zdecydowałyśmy spytać miejscową młodzież
o hostele i akademiki. To była trafna decyzja. Metrem dotarłyśmy do pewnego hotelu, gdzie spędziłyśmy noc. Od rana miałyśmy czas na zwiedzanie
miasta, a po południu wsiadłyśmy do kolejnego
pociągu, aby jechać do Torunia. Przejechałyśmy
prawie pół drogi, gdy konduktorzy zawiadomili
nas, że pomyliłyśmy pociąg. Wysiadłyśmy na najbliższej stacji i konduktorzy pomogli nam znaleźć
nasz pociąg. Dopiero wieczorem przyjechałyśmy
do Torunia. Do dziś jestem wdzięczna osobom,
które pomogły nam w podróży! To była najbardziej
porywająca przygoda w moim życiu...
Zakochałam się w Polsce od pierwszego
wejrzenia. Byłam w kilku miastach na północy

Toruń / zródło: www.minh.digart.pl

Odniosłam wrażenie, że Polacy to bardzo życzliwi i koleżeńscy ludzie, otwarci na
rozmowy i dyskusje. Chętnie pojechałabym
znów do Polski, aby lepiej poznać ten zadbany kraj, posłuchać melodyjnego języka polskiego, podyskutować ze świetnymi ludźmi,
spróbować niezwykle smacznych potraw, no
i poczuć się… polską dziewczyną!
Natalia Siminowicz, Kiszyniów

klub mądrej sówki

1. Paski biało-czerwone,
Na kijach osadzone –
Na domach, okrętach
Powiewają w święta.

2. Ta nauka nam opowie,

Jak żył kiedyś zwykły człowiek.
Jak się bili i walczyli
I wodzowie, i królowie.

3. Wie przedszkolak duży, mały.

Naszym godłem – ..........................

Rozwiązanie zagadek z nr. 1-2/2013:
1. Bal. 2. Maska. 3. Balonik. 4. Pączki.
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Polski i wszędzie podświadomie odczuwałam, że tu
bywali moi przodkowie – że chodzili po tych ulicach,
że modlili się w tych kościołach. Miałam dziwne odczucie, że mój pradziad uśmiecha się i bardzo się cieszy
z tego, że jego prawnuczka jest w kraju!!!
Szkoda, że pobyt w Polsce był niedługi, lecz i tak
wszystko mi się podobało – życzliwi ludzie, piękna architektura, miasta podobne do baśniowych ilustracji. Nie
wiem, czy dobrze tam się żyje, lecz wydaje mi się, że
w takim kraju wszystko musi być dobrze...
Zobaczyłam, jak Polacy kochają swój kraj, swoją
ojczystą ziemię, jak troskliwie się do niej odnoszą, jak
z wdzięcznością wykorzystują każdy jej skrawek. Rzucały się w oczy pagórki i pola, piękne domki, z miłością
ozdobione przedmiotami z dawnych czasów, czyste ulice.
I we wszystkim odczuwa się wdzięczność, wdzięczność
i miłość.
Zauważyłam również, że Mołdawianie i Polacy
mają jedną wspólną cechę – gościnność. Cieszę się,
że mój kraj – Mołdawię – łączą z Polską dobre stosunki. Odwiedzając nawzajem kraje, wymieniamy się
doświadczeniami. Mamy czego się uczyć od Polski.
Przecież dziś jest ona przykładem kraju, gdzie reformy
ekonomiczne i społeczno-polityczne doprowadziły do
potężnego ekonomicznego wzrostu i stabilności. Kraj
ten uporał się z przejawami światowego finansowo-ekonomicznego kryzysu, a jego autorytet i polityczna waga
w świecie nieustannie rośnie. W ciągu dwudziestu lat Polska zrobiła duży postęp, co charakteryzuje ją jako jedno
z najbardziej stabilnych i przewidywalnych państw
w Europie. Uważam, że Polska daje bardzo dobry przykład dla naszego kraju.
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konkurs

Nasza wspólna
Flaga Państwowa

JUTRZENKA

Drodzy Czytelnicy! Nadszedł czas na podsumowanie naszego
konkursu fotograficznego zorganizowanego przez Redakcję „Jutrzenki” (3/2013) wspólnie z brytyjskim portalem internetowym
„Polarity International”.
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie. Było
nam niezmiernie miło, że podzieliliście się z nami cząstką swojej
miłości i sympatii do Polski. 2 maja to dzień, w którym możemy to
potwierdzić, demonstrując swój patriotyzm, podkreślając go i pokazując innym. Nasz konkurs miał na celu pomóc w wypowiedzeniu
głośno słów: „Jestem Polakiem! Jestem Polką!”, ale jednocześnie
był fajną rozrywką dla każdego z was.
W konkursie, który został dopasowany czasowo do Dnia Polonii
i Dnia Polskiej Flagi, oceniono 34 zdjęcia, które nadesłano przez
mieszkańców Mołdawii. Do finału przeszło 17 zdjęć. Zwyciężyły
osoby, których prace otrzymały najwięcej punktów:
I miejsce – Stanisław Sobieszczański z Bielc – seria zdjęć
przedstawiających jego rodzinę z narysowaną na policzkach polską
flagą.
II miejsce rozdzielili między sobą autorzy z Kiszyniowa – za
zdjęcie „Polski Cheerleading” autorstwa Walentyny Martin (Liga
Polskich Kobiet) oraz zdjęcie „Mołdawskie Krakowiaczki” autorstwa
Aleksego Bondarczuka (Polska Wiosna w Mołdawii).
III miejsce – zdjęcie „Na bankiecie prezydenckim” autorstwa
Walerii Podborskiej (Liga Polskich Kobiet).
Laureaci otrzymali w nagrodę albumy i książki o Polsce. Oprócz
tego komisja postanowiła wyróżnić następujących uczestników: Tatianę Crugleę (Bielce), Georgia Miedwieckiego (Ryszkany), Polinę
Olejnik (Słoboda Raszków), Stowarzyszenie Polaków Gagauzji
(Komrat). Wyróżnione osoby i organizacje otrzymały w nagrodę płyty
z polskimi piosenkami patriotycznymi „Boże, coś Polskę…”
Wszystkie prace konkursowe zamieszczone będą w galerii
portalu internetowego „Polarity International” od 2 maja 2013 r. pod
adresem: http://www.polarityinternational.com/pl/polecamy/item/980swieto-flagi-i-emigracji.html
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Pismo Polaków w Mołdawii
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