


   
3 

   
   

   
   

J
u

tr
ze

n
k

a
 9

/2
0

1
7

WIADOMOŚCI

W NUMERZE:
Repatriacja: 
Najnowsze informacje
Rok Tadeusza Kościuszki:
200. rocznica śmierci T. Kościuszki
Ciekawostki
Kopiec Kościuszki w Krakowie
Международная история
самого польского имени 
Twórcze lato 2107: 
Tyrnowo – Warszawa 
Wrocław – Kiszyniów – Komrat 
Szkic do portretu: 
Zespół „Słobodzianki”
Spotkania z Mołdawią
Felieton: Nie zabierajcie nam 
marszrutek
Poznając kulturę i smaki wschodnie
Informacja dla Polonii 
Uczymy się polskiego
Tradycje znane i te zapomniane:
Dożynki
Czytajmy na głos
Klub Mądrej Sówki
Twórcze lato 2107: 
Bielce – Zduńska Wola

3

4
6
7
8

10
12
13

15
16

17
18
19
20

21
21

22

Redakcja nie zwraca materiałów 
niezamówionych, zastrzega sobie 
prawo redagowania i skracania 
nadesłanych tekstów, także 
odmowy publikacji bez podania przyczyny. 
Nie ponosi odpowiedzialności za treść 
zamieszczonych ogłoszeń i reklam. 
Opinie wyrażone przez czytelników 
nie zawsze są zgodne z opinią redakcji.

Projekt jest finansowany 
ze środków przyznanych  
z funduszy polonijnych  

Departamentu Współpracy  
z Polonią i Polakami za Granicą  

na wniosek Ambasady RP  
w Kiszyniowie
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Rząd jest gotowy pomóc 
wszystkim Polakom ze Wschodu 

chcącym wrócić do kraju
– Rząd jest przygotowany pomóc wszystkim Polakom ze 

Wschodu, którzy zechcą wrócić do kraju – zadeklarował  
w  dniu 28 sierpnia br., w TVP Info, szef Komitetu Stałego Rady 
Ministrów Henryk Kowalczyk. Jak mówił, rząd PiS chce wziąć 
pełną odpowiedzialność za repatriację.

Kowalczyk był pytany w TVP Info o to, 
ilu Polaków ma szansę wrócić do kraju  
w ramach uchwalonej w kwietniu nowe-
lizacji ustawy o repatriacji. – Szanse mają 
wszyscy. Rząd polski jest przygotowany 
na to, aby każdy, kto zechce wrócić (...) 
miał taką możliwość – odparł. Dodał, że 

pomoc rządu będzie polegać m. in na „wsparciu finanso-
wym czy pomocy mieszkaniowej” dla repatriantów. 

Jak mówił, dokładne szacunki liczbowe nt. Polaków 
chcących powrócić do kraju „są bardzo różne”. – Przez wiele 
lat było to zaniedbywane (...) Mówi się o 30-35 tys., ale też  
o 10 tys. Tak naprawdę, jak zacznie się pełna akcja powro-
tów, wtedy będziemy mogli to określić – zaznaczył Kowalczyk. 

Pytany, dlaczego dopiero obecny rząd podjął się akcji 
sprowadzania Polaków ze Wschodu na taką skalę, Kowal-
czyk odparł, że „do tej pory nie było takiej woli, żeby podejść 
odpowiedzialnie do tej sprawy ze strony rządowej”. – To jest 
dla Polski wielki wyrzut sumienia – podkreślił szef Komitetu 
Stałego Rady Ministrów. 

Kowalczyk zwracał uwagę, że przed uchwaleniem nowe-
lizacji ustawy o repatriacji, była możliwość sprowadzania 
Polaków ze Wschodu, „ale tylko na zasadzie dobrej woli 
samorządu”. – To samorząd musiał wystosować wniosek, 
zaproszenie – mówił. 

– Rząd PiS postanowił (...) że to rząd jest odpowiedzialny 
za repatriację, a nie samorządy. Samorządy niech pomaga-
ją, będziemy współpracować, ale odpowiedzialność chce 
ponieść polski rząd – podkreślił Kowalczyk. 

Zwrócił uwagę, że obecnie akcja dotyczy przede wszyst-
kim potomków osób, które zostały zesłane na Wschód.

W kwietniu tego roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy 
o repatriacji przygotowanej przez rząd. Ma ona na celu 
ułatwienie powrotu i osiedlania się w Polsce osób polskiego 
pochodzenia. Chodzi o osoby zesłane lub deportowane 
przez władze ZSRR do azjatyckich republik Związku Sowiec-
kiego, a także potomków tych osób. 

Zgodnie z ustawą gmina, która chce przyjąć repatrian-
tów, musi im zapewnić mieszkanie na co najmniej dwa lata. 
Będzie mogła wtedy liczyć na dotację z budżetu państwa 
w wysokości 25 tys. zł na jednego repatrianta. 

źródło: www.tvpparlament.pl 
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ROK TADEUSZA KOŚCIUSZKI

W  2017 roku ma miejsce 200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki – Najwyższego 
Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej ogólnonarodowego powstania, zwanego 
insurekcją kościuszkowską, polskiego i amerykańskiego generała, „niezłomnego 

bojownika w walkach o niepodległość”.
„Tadeusz Kościuszko zajmuje szczególne miejsce w panteonie narodowych bohaterów. 

Jest symbolem wolności i wzorem patrioty nie tylko dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. 
Uosabiał najlepsze wartości: tolerancję i równość” – zaakcentowano w przyjętej przez Sejm 
uchwale ustanawiającej rok 2017 rokiem Tadeusza Kościuszki.

Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko 
(ur. 4 lutego 1746 r. w Mereczowszczyźnie koło Kossowa na Polesiu,

zm. 15 października 1817 r. w Solothurn w Szwajcarii).

TADEUSZ KOŚCIUSZKO

ROK TADEUSZA KOŚCIUSZKI

Niezbyt zamożny szlachcic, czwarte 
dziecko pułkownika Ludwika Tadeusza, 
rozpoczął kształcenie w szkole pijarów  
w Lubieszowie w 1755 roku. Osierocony 
musiał przerwać naukę w 1760  roku, ale 
dzięki wsparciu Czartoryskich mógł konty-
nuować ją w Szkole Rycerskiej. Wyjątkowo 
uzdolniony, uzyskał królewskie stypendium 
na studia... sztuk pięknych w Paryżu. Bardziej 
interesowała go inżynieria wojskowa, którą 
studiował poprzez prywatne korepetycje 
(jako cudzoziemiec nie mógł studiować na 
francuskiej uczelni wojskowej).

Gdy w 1775 roku wrócił do kraju, okazało 
się, że nie ma dla niego pracy. Majątkowe 
spory z bratem Józefem też nie nastrajały 
optymistycznie. Pechowa miłość do het-
manówny Ludwiki Sosnowskiej przyspieszyła 
decyzję o wyjeździe. Przez Drezno i Paryż 
trafił do Ameryki. Droga nie była łatwa, gdyż 
statek na którym płynął, rozbił się. Mimo to  
w 1776 roku stanął na amerykańskim wybrzeżu.

Ten wykształcony, zdolny inżynier wojsko-
wy i artylerzysta długo prosił amerykański 
Kongres o jakieś stanowisko w wojsku. Mimo, 
że Amerykanom rozpaczliwie brakowało 
ludzi, jeszcze bardziej brakowało pieniędzy. 
Stąd niezbyt chętnie przyjmowali zawodo-
wych oficerów, którym trzeba było dobrze 
zapłacić. W końcu Kościuszko otrzymał 
angaż (18 X 1777) i jako pułkownik Armii 
Kontynentalnej wsławił się zaplanowaniem 
i przygotowaniem umocnień dla wojsk 
amerykańskich pod Saratogą w 1777 roku. 
Dzięki tym umocnieniom Amerykanie wygrali 
pierwszą ważną bitwę, która spowodowała 
włączenie się do wojny państw z Europy.

Na rozkaz Washingtona budował forty 
w Filadelfii i West Point. Ze swych zadań 
wywiązał się doskonale. Po wojnie miano-
wany amerykańskim generałem, otrzymał 
od Washingtona parę pistoletów i szablę, na 
której napis głosił: „Ameryka i Washington 
przyjacielowi swemu, Tadeuszowi Kościusz-
ce”. Było to wielkie wyróżnienie. Kościuszko 
otrzymał też Medal Cyncynata, ale nie otrzy-
mał zaległego żołdu.

Wyjechał z Ameryki po 1784 roku. Wrócił 
do Polski, by osiąść w należącej do niego 
części rodzinnych Siechnowicz. Mimo trudnej 

sytuacji materialnej, przesiąknięty ideałami 
wolności obniżył chłopom pańszczyznę.

Dopiero w 1789 w związku z rozbudową sił 
zbrojnych uzyskał patent generalski i pensję 
12 tys. złotych rocznie. Wkrótce jego talenty 
okazały się potrzebne. Podczas wojny w Obro-
nie Konstytucji 3 Maja dowodził jedną z trzech 
dywizji koronnych. Podczas największej bitwy 
kampanii, pod Zieleńcami, pojawił się pod sam 
jej koniec. Ale w bitwie obronnej pod Dubienką 
wykazał kunszt inżyniera i fortyfikatora. Wojna 
zakończyła się klęską z winy króla. Jej goryczy 
nie osłodził grad nagród (Virtuti Militari i Order 
Orła Białego). Kościuszko natychmiast przy-
stąpił do konspiracji przeciw Targowicy. Był 
jednym z twórców idei Insurekcji.

24 marca 1794 roku złożył Narodowi przysię-
gę i rozpoczął tym samym powstanie. Okazał 
się zdolnym organizatorem i pełnym charyzmy 
przywódcą. Już wkrótce doszło do konfrontacji 
z wrogiem. 4 IV 1794 roku pod Racławicami 

4 tysiące żołnierzy i 1920 kosynierów stanęło 
twarzą w twarz z 2900 Rosjanami generała 
Tormasowa. Czas naglił, w pobliżu była większa 
formacja rosyjska, dowodzona przez Denisowa. 
Po 3 godzinach bitwy śmiały atak 320  kosy-
nierów zdobył rosyjskie armaty. Tryumf był 
ogromny, Kościuszko wdziawszy chłopską suk-
manę wykorzystał go do maksimum, by uzyskać 
jak najwięcej chłopskich ochotników. Temu 
samemu służył Uniwersał Połaniecki z 7  maja 
1794, łagodzący pańszczyznę dla ochotników 
i zapewniający opiekę rządu chłopom.

W Krakowie przysięgał: „Ja, Tadeusz 
Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całe-
mu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi 
władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, 
lecz jedynie jej dla obrony całości granic, 
odzyskania samowładności Narodu i ugrun-
towania powszechnej wolności używać będę. 
Tak mi Panie Boże dopomóż i niewinna męka 
Syna Jego”.

 � Przysięga Kościuszki na Rynku w Krakowie w dniu 24 marca 1794 roku. Obraz Wojciecha Kossaka. Muzeum Tadeusza 
Kościuszki, Solothurn.
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BALON...
z wizerunkiem Naczelnika Insu-
rekcji Kościuszkowskiej to jeden  
z najstarszych w Polsce i na 
świecie balonów na ogrzane 
powietrze, ozdobiony ręcznie 
malowaną podobizną Tadeusza 
Kościuszki. 
Kupił go w 1984 r. dla Aeroklubu 
Polskiego Harway Hubbel IV, 
amerykański milioner, z pasji pilot 
balonowy. Amerykanin został 
zaproszony do Polski na zawody 
balonowe w Łodzi. Zadziwił go 
wtedy fakt, że na ówczesnych 
polskich banknotach o nominale 
500 zł znajduje się amerykań-
ski bohater narodowy Tadeusz 
Kościuszko. Gdy zrozumiał, że 
to także polski bohater naro-
dowy, postanowił sprezento-
wać Polakom nowy balon. Po 

18   latach eksploatacji balon trafił 
do Muzeum Lotnictwa Polskiego  
w Krakowie.
 
BANKNOT... I CO JESZCZE?

W USA pod względem liczby 
pomników Kościuszko jest drugi 
po George'u Waszyngtonie.

Jego imieniem nazwano naj-
wyższy szczyt Australii – Mount 
Kościuszko (2228 m n.p.m.)

Po wodach świata, dawniej pod 
amerykańską, a obecnie polską 
banderą, pływa okręt ORP Gene-
rał Tadeusz Kościuszko, który 
zagrał w głośnym filmie „Polo-
wanie na Czerwony Październik" 
z Seanem Connery w roli jego 
kapitana.

Najpierw zapłakała Polska cała, bo  
w 1817 roku na dalekim tułactwie, na obcej 
ziemi skonał Tadeusz Kościuszko, ukochany 
Naczelnik narodu, który przygarnął do serca 
włościan od pługa i wskazał Polsce, jak ma 
cenić tych, co „żywią i bronią", jak pisano za 
insurekcji na chłopskich sztandarach...

Zadzwonił „Zygmunt" z wieży wawelskiej... 
Poruszyły się w grobach królewskie popioły, 
bo oto wniesiono w trumnie zwłoki Naczelnika 
i wśród grobowców królewskich złożono tego, 
który nie był koronowany, a jednak jak król 
stał na czele narodu. Po pogrzebie Kościuszki, 
w roku 1820, postanowili Polacy w Krakowie 
wznieść mu pomnik wiecznotrwały...

Zaczęto sypać mogiłę na wzgórzu nad 
Wisłą podobną do owych prastarych mogił, 
usypanych na cześć Krakusa i Wandy. Wielu 
wielkich królów czcili Polacy, wielu miłowali 

jako prawdziwych ojców, a jednak żadnemu 
nie usypano mogiły własnymi rękoma tak 
wysokiej, by każdego dnia przypominała

Polakom, iż lud wdzięczny być umie za 
miłość i za uznanie jego praw do równości.

Przywieziono ziemię spod Racławic i spod 
Dubienki, spod Warszawy i Maciejowie... 
Ziemie tę w skrzyniach we wnętrze mogiły 
włożono... I tłumy zaczęły wozić i sypać...  
W oczach rósł kopiec chwały. Bowiem chociaż 
nad ziemią Polski, Litwy, Rusi niewoli ciążyły 
skrzydła, w trzech zaborach cierpieli Polacy – 
tu, na wzgórzu, w blasku słońca rosła mogiła... 
wolności. Aby każde dziecko wiedziało, kim był 
Kościuszko w narodzie. Aby każde uwierzyło  
w to, iż Polska może z grobu powstać.

źródło: „Polaków ród. Gawędy dziejowe”.
Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2013

ROK TADEUSZA KOŚCIUSZKI

Kopiec Kościuszki w Krakowie
Gawędy dzieowe

ROK TADEUSZA KOŚCIUSZKI

Mimo niemożności opuszczenia z wojskiem 
Małopolski (przegrana bitwa pod Szczekocina-
mi 6.06. 1794)), przedostał się osobiście do War-
szawy, gdzie dowodził udaną obroną stolicy. 
Niestety klęska pod Maciejowicami 10  X  1794 
i wzięcie Kościuszki do niewoli złamało ducha 
powstańców, walki ustały w połowie listopada.

Sam Kościuszko, mimo ran więziony był  
w Petersburgu. Zwolniony po śmierci Katarzyny 
II przez cara Pawła, pojechał do Ameryki, by 
odzyskać zaległy żołd i posiadłość ziemską. 
Po wyleczeniu ran wrócił do Europy, zleciwszy 
sprzedaż posiadłości Jeffersonowi. Dochód 
przeznaczył na wykup i uwolnienie murzyńskich 
niewolników. Jefferson nie dotrzymał tego 
zobowiązania. Powrócił do Europy, rozmawiał  
z Napoleonem i carem Aleksandrem o przy-
szłości Polski. Nie podjął współpracy z żadnym 
z nich, gdyż słusznie uważał, że sprawę polską 
traktują instrumentalnie. Zainspirował powsta-
nie ważnej broszury „Czy Polacy mogą wybić 
się na niepodległość?” J. Pawlikowskiego.

Pod koniec życia wyjechał do Szwajcarii, 
gdzie zmarł w Solurze (Solothurn) w 1817 roku. 
W domu, w którym zmarł znajduje się dziś jego 
muzeum. Nie był to jednak koniec odysei 
bohatera. Jego serce otrzymała córka gospo-
darzy Emilia Zeltner, która przekazała go póź-

niej do Muzeum Polskiego w Rapperswillu. Stąd  
w 1927 roku trafiło na Zamek Królewski w War-
szawie. Ocalone z wojennej pożogi, znajduje 
się tam po dziś dzień.

Ciało Kościuszki przewieziono w 1818 roku 
do Krakowa, gdzie spoczywa w kryptach kró-
lewskich obok ks. Józefa Poniatowskiego. 

Na całym świecie jest to jeden z najbardziej 
znanych bohaterów, któremu poświęcone są 
pomniki, nazwy ulic i miejscowości, a nawet 
Góra Kościuszki w Australii (najwyższy szczyt 
kontynentu). 

Bohater został wyróżniony przez Naród Pol-
ski w sposób wyjątkowy, który to w latach 1820-
1823 usypał na wzgórzu bł. Bronisławy wzniosły 
Kopiec jako pomnik – mogiłę – znak wieczno-
trwały, pod nadzorem „Komitetu Zarządzają-
cego Budową Kopca Kościuszki”, który trwa 
nieprzerwanie do dnia dzisiejszego pod nazwą 
Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie.

Kopiec stojący na „jednej mordze wie-
deńskiej” przez cały czas zaborów był jedy-
nym fragmentem Polskiej Ziemi należącym 
do Narodu, do której licznie pielgrzymowano  
z wszystkich zaborów. Był i nadal pozostaje 
symbolem WOLNOŚCI. 

źródło: www.kopieckosciuszki.pl

CIEKAWOSTKI
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Мицкевич написал свой 
поэтический magnum opus  
в 12 книгах после поражения 
ноябрьского восстания в 1830 
году. В этом произведении он 
вернулся в годы своего безмя-
тежного детства в родных краях – 
все той же Литве.

Главному герою поэмы, 
ставшему впоследствии 
самым известным персона-
жем польской литературы, 
Мицкевич дал имя Тадеуш. Как 
мы узнаем в самом начале 
поэмы, мальчик по имени 
Тадеуш Соплица родился 
в 1794 году – как раз когда 
Костюшко возглавил первое 
восстание!

В поэме есть строки о том, 
что портрет Костюшко укра-
шал стены родового поместья 
Соплицы, причем его портрет 
висел среди портретов двух 
других национальных героев: 
Рейтана и Корсака. Роднила 
этих двух государственных 
мужей не только слава бор-
цов за независимость Польши 
(Рейтан противился разделам 
Речи Посполитой, его протест 
в сейме изобразил на знаме-
нитой картине художник Ян 
Матейко; Корсак был одним 
из предводителей восстания 
Костюшко), но еще и… имя. 
Естественно, Тадеуш. Не стоит 
удивляться тому, что оба они 
были родом из все того же 
региона – Великого княжества 
Литовского.

На протяжении следующе-
го столетия имя Тадеуш часто 
давали новорожденным поль-
ским мальчикам. Это открыто 
свидетельствовало о патрио-
тических настроениях семьи и 
ее преданности политическим 
традициям Речи Посполитой.

Имя получило такое рас-
пространение, что совсем 
скоро стало восприниматься 
за пределами Польши как 
типичное, даже архетипиче-
ское польское имя. 

ТАДДЕУС: АМЕРИКАНСКАЯ 
ИСТОРИЯ
Но как имя Тадеуш, превра-

тившись в Таддеуса, завоевало 
популярность в Америке? 
Вновь, как и в Польше, ключе-
вую роль сыграла личность 
Тадеуша Костюшко, а также 
книга, но уже совершенно 
другая.

Не все знают, что в Америке 
Костюшко стал героем задол-
го до того, как прославился  
у себя на родине. В 1776 году, 
почти за два десятилетия до 
знаменитого восстания 1794 
года, Костюшко отправился  
в Северную Америку и про-
вел там восемь лет, сражаясь  
в войне за независимость 
США в звании полковника Кон- 
тинентальной армии. Он заре-
комендовал себя блестящим 
инженером и руководил стро-
ительством укреплений, в част-
ности форта в Вест-Пойнте  
в штате Нью-Йорк. Его талант 
стратега с полной силой про-
явился в Битве при Саратоге.

Задолго до возвращения 
Костюшко в Европу (и участия 
в польском восстании) Тадеу-
ша чествовали как американ-
ского национального героя. 
Его многолетнюю переписку  
с Томасом Джефферсоном, 
одним из авторов Деклара-
ции независимости, истори-
ки считали альтернативным 
путем для отмены рабства  
в Америке.

Среди первых известных 
американцев, получивших 
это имя, были политик-респу-
бликанец Таддеус Стивенс 
(родился в 1792 г.) и изобре-
татель Таддеус Фэрбенкс 
(родился в 1796   г.). Политиче-
скую деятельность первого, 
ярого аболициониста и борца 
за права рабов, можно по сути 
считать продолжением полити-
ческой деятельности Костюш-
ко. Поразительный случай 
метафизического родства!

Подвиги Костюшко в Аме-
риканской Войне за независи-
мость и его идеалы всеобщей 
свободы и равенства действи-
тельно помогли перенести имя 
Тадеуш через Атлантический 
океан, но все же именно книге 
удалось сделать это имя попу-
лярным у американцев. 

ТАДДЕУШ ВАРШАВСКИЙ
На сей раз это был роман 

шотландской писательницы 
Джейн Портер «Тадеуш Вар-
шавский» (1803). В основу его 
легла история Костюшко, но 
это было не просто изложение 
фактов. Несмотря на сходство 
многих черт и биографических 
сведений, Тадеуш из романа 
Портер – это вымышленный 
персонаж, потомок польского 
королевского рода Собес-
ких с польско-британскими 
корнями.

В начале XIX века книга 
пользовалась невероятным 
успехом и стала настоящим 
бестселлером. Считается, что 
многие американские города 
получили название Варшава 
именно благодаря популяр-
ности романа Портер.

ТАДЕУШ СЕГОДНЯ
А как обстоят дела с име-

нем Тадеуш сегодня? Оно 
было очень распространено  
в Польше на протяжении 
150  лет, но в 1950-е его попу-
лярность пошла на убыль. 
70  лет спустя (в 2015 году) всего 
415 польских младенцев полу-
чили имя Тадеуш, тем самым 
поставив его на 76-е место 
в списке самых популярных 
польских имен.

В США пик популярности 
имени довольно предсказуе-
мо пришелся на 1918 год – год 
обретения Польшей независи-
мости после 123 лет политиче-
ского небытия. 

Автор: Миколай Глинский 
www.culture.pl

У каждого имени своя исто-
рия. Сегодня имя Тадеуш счи-
тается самым что ни на есть 
польским, но так было не 
всегда. В Польше это имя полу-
чило распространение лишь 
в конце XVIII столетия благо-
даря выдающимся деятелям 
польского освободительного 
движения. Но как так полу-
чилось, что имя Тадеуш пере-
секло океан и стало обычным 
именем в США?

ИЗ ГАЛИЛЕИ В ЛИТВУ
В отличие от других типично 

польских имен (к примеру, 
Станислав, Болеслав или Кази-
мир/Казимеж, которые тоже 
приобрели некоторую извест-
ность в мире), имя Тадеуш не 
славянского происхождения. 
Это польская версия арамей-
ского имени Таддай, что озна-
чает «сердце» (рус. Фаддей).

В Польше имя Тадеуш до 
XVIII века использовалось ред-
ко. Сначала оно распростра-
нилось в северо-восточных 
регионах Речи Посполитой, по 
традиции именуемых Литвой 
(территории современных 
Литвы и Беларуси).

Польский этнограф Тадеуш 
Быстронь полагает, что рост 
популярности имени скорее 
всего обусловлен культом свя-
того апостола Фаддея (Тадеу-
ша), имевшим важное значе-
ние на этих землях. Апостола 
Фаддея считали покровите-
лем безнадежных дел, к нему 
обращали свои молитвы люди, 
отчаявшиеся получить помощь 
и поддержку. Быстронь отме-
чает, что именно в это время 

в польском языке возникла 
поговорка «śpiewać Tadeusza» 
(«петь Тадеуша»), то есть пре-
бывать «в полном отчаянии  
и крайней нужде».

КОСТЮШКО: 
ПРОТОТИПИЧЕСКИЙ ТАДЕУШ
Именно на территории 

исторической Литвы в середи-
не XVIII века родился Тадеуш 
Костюшко. Уроженец Мере-
чевщины (сегодня Западная 
Беларусь), Костюшко, моло-
дой офицер армии короля 
Станислава Понятовского, стал 
свидетелем разделов Речи 
Посполитой соседними дер-
жавами. В 1794 году он возгла-
вил восстание против России, 
закончившееся поражением. 
Это было первое из серии 
национальных восстаний, кото-
рые сотрясали Польшу на про-
тяжении всего XIX века.

Костюшко, получивший 
ранение в бою и политиче-
ский узник царского режима, 
стал национальным героем 
поляков, образцом патриота 
и гражданина, выдающимся 
деятелем польской освобо-
дительной борьбы. Как след-
ствие, его имя – Тадеуш – также 
стало ассоциироваться с этим 
набором добродетелей.

ТАДЕУШ СТАНОВИТСЯ
«ПАНОМ»
Тем не менее, настоящую 

популярность и статус архе-
типического польского имени 
Тадеуш обрел лишь в 1834 году, 
после выхода романтической 
эпической поэмы Адама Миц-
кевича «Пан Тадеуш».

ROK TADEUSZA KOŚCIUSZKIROK TADEUSZA KOŚCIUSZKI

ТАДЕУШ: международная история 
самого польского имени

В   этом имени воплотилась славная история польского народа и его несгибаемый 
дух. Оно пересекло моря и океаны и стало популярным даже в Америке. Но как 
же имя Тадеуш стало архетипическим польским именем?

 � Портрет Тадеуша Костюшки, 
автор – Карл Готлиб Швайкарт. 
Из коллекции Национального 
музея в Варшаве. 

 � Поэма Адама Мицкевича 
«Пан Тадеуш» впервые была 
опубликована в Париже  
в 1834 году.
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Fiind baștinașă dintr-un sat în care con-
viețuiesc armonios două etnii: moldovenii 
și leșii, mi-am dorit dintotdeauna să vizitez 
meleagurile leșilor, iar această dorință s-a 
transformat în realitate la mijlocul lunii iulie 
2017. Astfel, împreună cu un grup de șapte 
elevi din Gimnaziul Tîrnova, am pornit într-o 
memorabilă aventură de două săptămîni 
spre Polonia, în Tabara Internaționala 
„Casa Poloniei” din orașul Pułtusk.

 După o noapte de nesomn prin trei vămi, 
dimineața ne-a adus în brațele unui oraș slav, în 
care am putut sa admirăm construcțiile gotice, 
renascentiste, magazinele cochete și îmbie-
toare. Tot ce ne apărea în cale era captivant și 
inedit, dar ceea ce ne-a frapat cu adevărat a fost 
impozantul și magnificul Castel medieval (astăzi 
Hotel Castel Casa Poloniei) care a avut rol de 
apărare împotriva prusacilor și lituanienilor. 
Această splendoare a trecutului ne-a gazduit 
cea mai frumoasa vacanță de vară, două săp-
tămîni de vis pe meleagurile poloneze.

 Ne-am bucurat de o atmosferă extrem de 
prietenoasă, creată de oameni foarte politicoși, 
binevoitori, glumeți, serviabili, plini de energie 
și entuziasm. Am avut parte de excursii educa-
tive și distracive în cele mai importante orașe 
ale Poloniei: Varșovia, Toruń, orașe extrem de 
curate și bine amenajate.

Amestecul de stiluri arhitecturale pe care îl 
are Varșovia reflectă istoria tulburatoare a ora-
șului. Aici am vizitat obiective turistice memo-
rabile: Palatul Culturii şi Ştiinţei, statuia Sirenei 
din centrul vechi, Łazienki – palatul regal și par-
cul, Bazilica Sfintei Cruci, Palatul Prezidențial, 
statuia prințului Józef Poniatowski, Muzeul de 

Jako mieszkanka wioski, w której żyją 
dwie grupy etniczne: Mołdawianie i Polacy, 
zawsze chciałam odwiedzić kraj Polaków. 
To pragnienie stało rzeczywistością w poło-
wie lipca 2017 r. Razem z grupą siedmiu 
uczniów z Gimnazjum w Tyrnowie wyruszy-
liśmy w pamiętną dwutygodniową podróż 
do Polski na Międzynarodowy Obóz „Dom 
Polski” w Pułtusku.

Po bezsennej nocy i trzech granicach, 
rano znaleźliśmy się w ramionach słowiań-
skiego miasta, gdzie mogliśmy podziwiać 
zarówno gotyckie i renesansowe budynki, jak 
i eleganckie, atrakcyjne sklepy. Wszystko, co 
wydarzyło się na naszej drodze było ekscytu-
jące i bezprecedensowe, ale to, co naprawdę 
przyciągnęło naszą uwagę, był imponujący  
i wspaniały średniowieczny zamek (dzisiaj to 
Hotel Zamek Dom Polonii), który pełnił rolę 
obronną przed Prusakami i Litwinami. Ta 
wspaniałość przeszłości towarzyszyła nam 
podczas najpiękniejszych letnich wakacji – 
dwa tygodnie marzeń na polskiej ziemi.

Cieszyliśmy się przyjazną atmosferą, 
stworzoną przez ludzi bardzo uprzejmych, 
radosnych, energicznych i entuzjastycznych. 
Mieliśmy edukacyjne i rekreacyjne wyciecz-
ki do najważniejszych miast Polski: War-
szawy, Torunia – bardzo czystych i dobrze 
zorganizowanych.

Specyficzna dla Warszawy mieszanka 
stylów architektonicznych odzwierciedla nie-
spokojną historię miasta. Tutaj odwiedziliśmy 
niezapomniane zabytki: Pałac Kultury i Nauki, 
Pomnik Syrenki na Starym Mieście, Łazienki 
Królewskie, Bazylikę Św. Krzyża, Pałac Prezy-
dencki, Pomnik księcia Józefa Poniatowskiego, Copernicus, Chopin, Marie Curie, 

Papa Ioan Paul al II-lea, ciocolata 
Wedel sunt cîteva simboluri care 
îmi vin în minte ori de cate ori mă 
gîndesc la Polonia şi la Varşovia. Kopernik, Chopin, Marie Curie, Papież 

Jan Paweł II i czekolada Wedel – to kilka 
symboli, które przychodzą mi do głowy, 
gdy myślę o Polsce i o Warszawie.

Istorie, fortăreața Varșoviei, Catedrala Sf. Ioan, 
Biserica Iezuită. 

De fiecare dată, la întoarcerea în orașul Puł-
tusk, eram aşteptaţi să luăm masa în variatele 
restaurante ale Hotelului Castel, unde serveam 
din cele mai rafinate gustări ale bucătăriei 
tradiţionale poloneze şi europene. Iar seara, 
participam la activități artistice, făceam plimbări 
în parcul castelului, mergeam la lectii de dans 
sau savuram o plimbare cu gondola pe lac.

 Elevii din Gimnaziul Tîrnova sunt fericiți 
că au avut oportunitatea de a se odihni într-o 
tabără internațională din Polonia, alături de 
alți copii din SUA, Bulgaria, Lituania, Cehia, 
Belorusia, Ungaria, Ucraina, Canada, stabilind 
relații de prietenie cu copii din alte țări. Acest 
sejur în Polonia a fost o pistă motivațională 
pentru ca elevii noștri să studieze limba și cul-
tura poloneză.

Profitînd de ocazie, am dori să mulțumim 
consăteanului nostru, Valeriu Ojog, care  
a facilitat plecarea noastră într-o vacanță de vis 
în „Țara Leșească”.

Mulțumim, de asemenea, Guvernului Polo-
niei și organizatorilor taberei din orașul Pułtusk 
pentru acceptarea noastră în acest program 
de odihnă și agrement pentru copiii Diasporei 
Poloneze din Moldova. Dorim să spunem un 
MARE BRAVO! tuturor celor care au alcătuit un 
program atît de complex și interesant, împletind 
armonios servicii educaționale și turistice de 
înaltă calitate.

Aceste acțiuni comune au facilitat promo-
varea dialogului intercultural și a spiritului de 
apartenență la valorile europene.

Daniela Comarnițchi,
dir. adjunct, Gimnaziul Tîrnova

Muzeum Historii, Twierdzę Warszawa, Bazylikę 
Archikatedralną Św. Jana Chrzciciela, Kościół 
Matki Bożej Łaskawej.

Za każdym razem gdy wracaliśmy do Puł-
tuska, czekał na nas lunch w różnych restau-
racjach Hotelu Zamek Dom Polonii, gdzie 
spróbowaliśmy najlepszych dań tradycyjnej 
kuchni polskiej oraz europejskiej. Wieczorami 
uczestniczyliśmy w zajęciach artystycznych, 
spacerowaliśmy po parku zamkowym, uczęsz-
czaliśmy na lekcje tańca lub korzystaliśmy  
z przejażdżki gondolą nad jeziorem.

Uczniowie z Gimnazjum w Tyrnowie cieszą 
się, że mieli okazję odpocząć na Międzynaro-
dowym Obozie w Polsce, a także spotkać się 
z dziećmi ze Stanów Zjednoczonych, Bułga-
rii, Litwy, Czech, Białorusi, Węgier, Ukrainy, 
Kanady i nawiązać przyjaźń z nimi. Ten pobyt 
w Polsce zmotywował naszych uczniów do 
nauki języka i kultury polskiej.

Korzystając z okazji, chcielibyśmy podzię-
kować naszemu rodakowi, Waleremu Ożogo-
wi, który ułatwił wyjazd na wymarzone wakacje 
w Polsce.

 Dziękujemy również Rządowi Polskiemu 
i organizatorom obozu w Pułtusku za przy-
jęcie nas do tego programu rekreacyjnego 
dla dzieci polonijnych z Mołdawii. Chcemy 
powiedzieć BRAWO! wszystkim tym, którzy 
stworzyli taki bogaty i interesujący program, 
harmonijnie łączący wycieczki edukacyjne 
oraz turystyczne.

Te wspólne działania ułatwiły promowanie 
dialogu międzykulturowego i uczucie przyna-
leżności do europejskich wartości.

Daniela Comarnițchi, 
zastępca dyrektora Gimnazjum w Tyrnowie

TWÓRCZE LATO 2017 TWÓRCZE LATO 2017

Elevii Gimnaziului Tîrnova
      în vacanţă în Polonia

Uczniowie z Gimnazjum w Tyrnowie 
          na wakacjach w Polsce
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WROCŁAW
Od 17 do 25 sierpnia grupa młodzie-

ży z Gagauzji gościła we Wrocławiu. 
Wyjazd ten był pierwszą częścią projektu 
polsko-mołdawskiej wymiany młodzie-
ży realizowanego przez Stowarzyszenie 
Odra-Niemen. 

KISZYNIÓW – KOMRAT
Po zakończeniu polskiej części projektu 

grupa mołdawska, a także grupa polska 
pojechała do Mołdawii i tak znowu Pola-
cy spędzili tydzień czasu na warsztatach, 
zwiedzaniu Gagauzji i próbowaniu przy-
smaków różnych regionów Mołdawii.

Do udziału zaproszono 18 młodych 
osób (w tym mających polskie pochodze-
nie) z różnych liceów i college’y z Gagau-
zji. We Wrocławiu młodzież brała udział 
w warsztatach, uczestniczyła w licznych 
konkursach. Wszystkim bardzo podobały 
się zajęcia fotograficzne oraz warsztaty 
kręcenia filmów. Również ciekawe były 
zajęcia z psychologiem. Program był bar-
dzo napięty i pełen wrażeń.

Młodzież z Gagauzji zwiedzała Wro-
cław (z werwą szukając na ulicach mia-
sta krasnoludków) i jego atrakcje: ZOO, 
wieczorny pokaz wrocławskiej Fontanny, 
koncert jazzowy, spływ rzeką Odrą. Spo-
tykała się ze swoimi rówieśnikami z Polski.

Projekt dofinansowano przez  
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Polsko-mołdawska wymiana młodzieży
TWÓRCZE LATO 2017

w

Wieś Słoboda-Raszków, założona w połowie 
XVIII w., stanowi najstarszy zachowany po dziś 
dzień ślad zwartego osadnictwa polskiego na 
terenie Mołdawii. Leży 18 km od Raszkowa, 
znanego z „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. Liczy 
ok. 700 mieszkańców. Mieszkają tu ludzie róż-
nych narodowości – Polacy, Ukraińcy, Rosjanie, 
Mołdawianie.

W tutejszej szkole język polski jest nauczany 
jako przedmiot obowiązkowy we wszystkich 
klasach. Jest to jedyny tego typu przypadek 
nie tylko w Naddniestrzu, ale i w całej Mołdawii.

W 1923 roku we wsi utworzono tajną szkołę 
polską, gdyż wcześniej władze na to nie pozwa-
lały. W latach 1925-1927 istniała już państwowa 
szkoła polska, którą, niestety, po dwóch latach 
zamknięto. 

Ponownie język polski w szkole został wpro-
wadzony na prośbę mieszkańców Sloboda-
-Raszków w 1991 roku. Pierwszą nauczycielką 
języka polskiego była rodowita Polka z Przemy-
śla – Pani Stanisława Pałkus, po niej długi czas 
języka polskiego uczył ksiądz Henryk Soroka, 
następną nauczycielką była Pani Hanna Pen-
kalska rodem z Kobyłki k. Warszawy.

Nauczyciele zawsze byli zainteresowani 
zachowaniem polskiej kultury i tradycji. Udało 
im się uratować polskiego ducha i dać dzie-
ciom możliwość poznania języka ojczystego 
na wysokim poziomie, gdyż w różnych uni-
wersytetach w Polsce kształcą się dzieci ze 
Slobody-Raszków. 

W okresie pracy nauczyciele mieli wiele do 
zrobienia, do wzmocnienia podstaw material-
nych dla nauczania języka polskiego. Jest to 
zauważalne w wyposażonej klasie języka pol-
skiego. Są podręczniki i słowniki dla wszystkich 
uczniów oraz wiele dodatkowej literatury dla 
dzieci.

Na zajęciach języka polskiego uczono dzieci 
słów polskich piosenek, a następnie je śpiewa-
no. Właśnie tak powstał nasz zespół, który brał 

SZKIC DO PORTRETU

Podczas tegorocznej edycji Festiwalu „Polska Wiosna w Mołdawii” występ polonijnego 
zespołu wokalnego „Słobodzianki” z Naddniestrza zrobił wielkie wrażenie na widzach. 

Dzieci bardzo artystycznie wykonały przepiękną ludową piosenkę z Kurpiów „Jadą goście, 
jadą”. O historii powstania zespołu opowiada jego kierownik – nauczycielka języka polskiego 
we wsi Słoboda-Raszków Pani ANTONINA PIETRASZ.

„Słobodzianki” 
ze wsi Słoboda-Raszków

 � Uczestnicy zespołu „Słobodzianki” na festiwalu „Polska Wiosna w Mołdawii”. Od lewej: Monika Podolan,  
Bogdan Smolak, Paula Pogrebnaja, Andrzej Sartaniuk, Anastazja Tkacz, Katarzyna Olejnik, Dymitr Malczuk,  
Diana Malczuk, Anastazja Sajewska, Maria Makarowa. Kiszyniów, maj 2017

Po ośmiu latach od założenia wsi (1791) 
liczba ludności Słobody-Raszków 

składała się z 25 osób;  
a po 17 latach – z 64.  
Liczba mieszkańców nieustannie  
rosła i pod koniec 1830 roku  
wynosiła około 90 osób. w
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SZKIC DO PORTRETU

 � Zespół „Słobodzianki” na IV Maratonie Festiwalowym „KAMERTON ONLINE” 
w naddniestrzańskiej Kamionce. 6 sierpnia 2017

 � Dzień Polonii w Centrum VATRA koło Kiszyniowa. Pani Antonina Pietrasz  
(w środku) i dziewczynki z pierwszego składu zespołu (od lewej): Wiktoria Sajewska, 
Paula Porebnaja, Paula Riabaja, Tatiana Grajdieru, Maria Malczuk. 2 maja 2015

 � Wspólne zdjęcie z fanami zespołu

udział w różnych imprezach 
na terytorium Naddniestrza, 
promując kulturę polską.

Kiedy dowiedzieliśmy się  
o możliwości występu na fes- 
tiwalu polskiej diaspory w Ki- 
szyniowie, zgłosiliśmy się do 
udziału w nim. Wymyślono 
nazwę zespołu, nawiązującą 
do nazwy naszej wioski. Później 
uszyto spodniczki i kamizelki dla 
pięciu dziewczynek. Od 2013 
roku jesteśmy stałymi uczestni-
kami festiwalu „Polska Wiosna 
w Mołdawii", reprezentując 
naddniestrzańskie Towarzystwo 
Polskiej Kultury „Jasna Góra” 
(prezes Natalia Siniawska). 

W repertuarze zespołu „Sło-
bodzianki” znajdują się pieśni 
ludowe z różnych regionów 
Polski. W skład zespołu wcho-
dzi młodzież w wieku 14-15 lat, 
w ilości 10 osób. W przygoto-
waniu wokalistów pomaga 
nam kierownik muzyczny Pani 
Natalia Paskariuk oraz Dyrek-
tor Domu Kultury Pani Polina 
Olejnik. 

Latem zespół wokalny 
„Słobodzianki” brał udział  
w IV Maratonie Festiwalowym 
„Kamerton online” w Kamion-
ce. Jesteśmy również stałymi 
uczestnikami Dnia Naddnie-
strza, który odbywa się 2 wrze-
śnia – to doskonała okazja, aby 
nawzajem się więcej dowie-
dzieć o tradycjach i zwycza-
jach grup etnicznych, dla 
których ten zakątek ziemi stał 
się drugim domem rodzinnym. 
Uczestniczyliśmy w wystawie, 
na której dziewczynki prezen-
towały polskie stroje ludowe 
oraz hafty. 

Obecnie staramy się o no- 
we barwne stroje dla wszystkich 
uczestników zespołu, aby pięk-
no polskiego folkloru prezen-
tować we wszystkich swoich 
wymiarach – nie tylko wokal-
nym, ale również kulturowym. 

Antonina Pietrasz 
kierownik zespołu „Słobodzianki”

SPOTKANIA Z MOŁDAWIĄ

În urma lansării rutei tematice Pe urmele polone-
zilor în Moldova – „Routes to the Roots” și organizării 
tururilor informative implementate de Asociația Ghizi-
lor, Lectorilor și Translatorilor din RM cu suportul Ligii 
Femeilor Poloneze din Moldova în anul 2016, pentru 
familiarizarea operatorilor de turism și mass-mediei 
cu noul traseu, reprezentanții companiei „TatraBis” 
care au participat la acest tur au avut posibilitatea să 
viziteze cele mai importante obiective turistice și așe-
zări fondate de polonezi, care reflectă trecutul și pre-
zentul cetățenilor de origine poloneză din Moldova.

Pe itinerarul Chișinău-Orhei-Soloneț-Soroca-Co-
săuți-Stîrcea-Glodeni-Bălți-Chișinău au fost prezen-
tate monumente de arhitectură de importanță religi-
oasă – biserici romano-catolice – muzee, localități 
fondate de comunitatea poloneză, conace boierești 
construite de polonezi. 

Aceste tururi informative au fost foarte utile pentru 
operatorii de turism receptor din Moldova, oferindu-le 
posibilitatea de a-și diversifica ofertele turistice și a 
include noi obiective în itinerarele elaborate pentru 
turiștii polonezi. În acest sens, putem menționa că 
în anul 2016 turiștii polonezi care au vizitat Moldova 
prin intermediul companiei „TatraBis” s-au clasat 
printre primii în topul turiștilor străini care au ajuns în 
Moldova prin agenția noastră.

Moldova este o destinație atractivă pentru turiștii 
polonezi, aceștia apreciind în mod deosebit cetatea 

Soroca, biserica romano-catolică Adormirea Maicii 
Domnului din Orhei și orașul Bălți. Datorită tururilor 
informative, am putut să ne extindem și să le pre-
zentăm partenerilor din Polonia mai multe obiective 
turistice și așezări fondate de polonezi, ajutîndu-i 
astfel să facă alegerea cea mai bună și să atragă un 
număr mai mare de turiști din această țară. 

Cooperarea cu Liga Femeilor Poloneze din Mol-
dova, prin intermediul Valerinei Martin, ne-a oferit 
posibilitatea de a dispune de ghizi care cunosc limba 
poloneză, iar în viitor am dori să extindem această 
cooperare prin elaborarea unui ghid turistic care să 
includă obiectivele cu specific polonez din Moldova. 
Ținem să menţionăm și colaborarea noastră şi cu 
doamna Helena Usowa, redactorul revistei diasporei 
poloneze din Moldova „Jutrzenka”.

O posibilitate de a ne suplini informaţia despre 
istoria polonezilor din Moldova ne-a oferit-o harta 
or. Chişinău „Amprente Poloneze”, care conține 
descrierea succintă a obiectivelor din Chişinău ce 
au tangenţe cu polonezii.

Sperăm că, datorită colaborării noastre, Moldova 
va rămîne o destinație turistică atractivă pentru turiștii 
polonezi, iar numărul acestora va continua să creas-
că în fiecare an, stimulînd valorificarea patrimoniului 
polonez din țara noastră.

Rodica Baicu, manager turism receptor,
Agenţia de Turism „TatraBis”

Moldova – destinaţie turistică atractivă 
pentru turistii polonezi‚

w

Mołdawia to na razie jeden 
z mniej znanych Polakom 

wakacyjnych kierunków  w Europie. 
Dlatego też jej przedstawiciele 
starają się przyciągnąć uwagę 
turystów i zachęcić ich do podróży 
do malowniczego kraju  położonego 
między rzekami Dniestr i Prut. 

W ramach projek-
tu „Routes to the 
Roots” (Droga do 
korzeni) opraco-
wano nową trasę 
turystyczną „Śla-
dami Polaków w 
Mołdawii”, która 
zaznajomi turystów 
z zabytkami zwią-
zanymi z Polską, 
historią Polaków 
w Besarabii oraz 
z życiem współ-
czesnym polskich 
wspólnot. 

Routes 
to the Roots

Droga 
do korzeni
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Mieszkam w Kiszyniowie, nie mam auta i, siłą 
rzeczy, bardzo cenię tutejszy system transportu 
miejskiego. 21 linii trolejbusowych, 27 autobu-
sowych i – uwaga – 1240   marszrutek krążących 
bezustannie po 47 trasach. Najwygodniejsza  
w użytkowaniu i najskuteczniejsza struktura 
transportowa, jaką spotkałem w życiu. Nie ma 
tu problemów typu „nie zdążyłem kupić biletu”, 
„mam daleko do przystanku”. Bileciki na trolejbus 
i autobus sprzedają konduktorzy, na marszrutki 
w ogóle nie ma biletów – płaci się kierowcy  
i jazda. A przystanki... Jeżeli wybierzesz podróż 
busikiem, po prostu wychodzisz na ulicę i zatrzy-
mujesz marszrutkę, machając ręką. Jeśli chcesz 
wysiąść – mówisz o tym kierowcy. Na rogu ulicy, 
za przejściem, na drugie piętro poproszę! (No, 
z tym piętrem to tylko moje marzenie). I ceny, 
proszę Państwa! W Warszawie płaci się 3,40  zł za 
20 minut jazdy. To będzie, policzmy... 17  lej moł-
dawskich. Za takie pieniądze mogę tu jeździć po 
całym mieście okrągły dzień. Bilet na kiszyniowski 
trolejbus kosztuje 2  leje, na marszrutkę – 3. To jest: 
pół złotego za cały przejazd. 

Oczywiście, bo Mołdawia taka biedna, powie 
ktoś. Nieprawda. Tu ogólnie jest drogo. Artykuły 
spożywcze, odzież – w cenach co najmniej pol-
skich. I „biedni” Mołdawianie jakoś żyją.

Wróćmy jednak do tematu. Można się 
oczywiście przyczepić, że te kiszyniowskie busiki  
i trolejbusy nadają się często na złom; że ciasno 
bywa w marszrutkach, kiedy jedzie 30 osób; że 
nie ma klimatyzacji, ani rozkładu jazdy. Cóż, 
wszystko to prawda, ale... Brak rozkładu jazdy  
w niczym nie przeszkadza, jeśli wszystko kursuje 
prawie jak metro – co 10 minut nowy pojazd danej 
linii. Klimatyzacji nie ma, ale okna się otwierają.  
W Warszawie klimatyzacja w autobusach i tram-
wajach włączona jest całe lato – czy na zewnątrz 
20    stopni, czy 30. Ja, proszę Państwa, zmarzłem  
w polskim tramwaju nie raz. 

Trolejbus huczy, buczy i drży. Marszrutka war-
czy, jęczy, rzuca się jak ryba. Kiedy wysiadasz, 
wiesz, że żyjesz. A podczas jazdy jest jeszcze 
poczucie integracji z ludzkością. Pasażerowie, 
choć nieraz zmuszeni są włazić sobie nawzajem 
na głowy, nie jęczą i nie marudzą. Ustępują miej-
sca starszym i matkom z dziećmi. 

Polacy lubią narzekać, marudzić, szukać dziu-
ry w całym. Ja jednak się powstrzymam. Podoba 
mi się transport miejski w Kiszyniowie. Boję się, że 
jeśli kiedykolwiek Mołdawia wstąpi do UE, zacznie 
się „ulepszanie” systemu, aby sprostał standar-
dom Europy i wyzwaniu przyszłości. Nie, nie trzeba. 
Nie zabierajcie nam marszrutek!

NIE ZABIERAJCIE NAM MARSZRUTEK

Sławomir Pietrzak

PODOBA MI SIĘ...

W rubryce „Podoba mi się...” zamieszczamy felietony na temat co nam się podoba w Mołdawii 
i czego nie lubimy. Do pisania takich felietonów zachęcamy Polaków mieszkających  
w naszym kraju tymczasowo, którzy mają trochę inne spojrzenie na różne sprawy.

ORZECH WŁOSKI
Mołdawia jest częścią 7 % obszarów 

lądowych, na których rośnie orzech włoski.  
W naszym kraju około 12 tysięcy hektarów 
obsiano tą właśnie kulturą. Codziennie zbie-
ra się ponad 14 tysięcy ton orzechów: 70 %  
z tego w prywatnych gospodarstwach, 30 % – 
w sadach przemysłowych. Mołdawskie orze-
chy eksportowane są do 40 krajów. Głównymi 
importerami są państwa europejskie: Niemcy, 
Wielka Brytania i Francja. Mołdawskie orzechy 
można znaleźć w szwajcarskiej czekoladzie 
Heidi, czy w niemieckiej Ritter Sport.

SUSZONE OWOCE
Mołdawskie suszone śliwki i inne owoce stale trafiają 

do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw oraz Europy.
Zapotrzebowanie na mołdawską suszoną śliwkę było 

doskonale widoczne jesienią 2014 roku. Producenci nie 
wiedzieli wówczas, co robić z urodzajem śliwki i zwracali 
się do państwa z wnioskami o rekompensatę za produkcję, 
przekazaną do zakładów przetwórczych (za 25,4  tysią-
ca ton śliwki ze skarbu państwa wypłacono wówczas 
30,5   miliona lej). W tym samym czasie na rynkach świato-
wych wzrosło zapotrzebowanie na suszoną śliwkę. Moł-
dawski produkt znalazł wielu klientów i już w styczniu podaż 
praktycznie nie istniała – wyprzedano wszystkie zapasy.

OWOCE I WARZYWA
Owoce i warzywa bez wątpienia są zna-

kiem rozpoznawczym Mołdawii.
Główny rynek zbytu stanowią kraje Wspól-

noty Niepodległych Państw, dokąd w pierw-
szym półroczu 2016 roku zawieziono 63,3 tys. 
ton owoców. Ilości mołdawskich owoców 
eksportowanych do UE wzrosły nieznacznie – 
z 1,03 do 1,09 tys. ton. Eksport warzyw spadł  
z 12,5 do 2,3 tys. ton. W roku 2015 po raz pierw-
szy za ostatnie lata Mołdawia naruszyła zapas 
owoców przeznaczonych do chronienia  
w chłodniach, przeznaczając na sprzedaż 
2,8 tys. ton brzoskwiń i 3 tys. ton śliwek.

Opracowała A. Klimowicz

POZNAJĄC KULTURĘ I SMAKI WSCHODNIE

Każdy kraj posiada towary, marki handlowe lub usługi, które eksportuje na światowe rynki. Z jednej 
strony kształtuje to wizerunek, a z drugiej – sprzyja powstawaniu stereotypów. Spróbujmy zastanowić 
się nad tym, czym handluje Mołdawia i jak wpływa to na postrzeganie naszego kraju.
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Promujmy język polski na całym świecie!
Polonijny Dzień Dwujęzycz-

ności ma na celu promowanie 
wartości wynikających z dwuję-
zycznej edukacji i jej znaczenia 
w życiu Polonii, Polski i innych 
krajów. Popularyzacja idei dwu-
języczności i nauka języka pol-
skiego wśród Polaków mieszka-
jących poza granicami kraju – to 
jego najważniejsze założenia!

Sposobów na promocję języ-
ka polskiego w kraju i na świe-
cie jest wiele. Ważne jednak, 
żeby inicjatywa Polonijnego 
Dnia Dwujęzyczności pokonała 
granice i dotarła do najdal-
szych zakątków globu. Należy 
pamiętać, że język tworzą ludzie 
i miejsca. 

Fundacja Edukacji Polonijnej, 
mająca na celu rozpowszech-
nianie polskiej edukacji za grani-
cą, po raz kolejny współorgani-

zuje obchody święta i proponuje 
sposób, który pozwoli zaanga-
żować się w akcję każdemu 
Polakowi! 

Na portalu PolakPotrafi 
(https://polakpotrafi.pl/projekt/
polonijny-dzien-dwujezycznosci)
ruszył projekt Polonijny Dzień 
Dwujęzyczności. Tym razem, 
aby promować ideę polonijnej 
dwujęzyczności, do realizacji 
zostały postawione dwa główne 
zadania:

1) Stworzenie cyklu 6 filmików 
pokazujących Polskę nieznaną. 
Na początek planowane jest 
pokazanie niezwykłych i niezna-
nych miejsc w Małopolsce. 

2) Promocja Polonijnego Dnia 
Dwujęzyczności wśród Polonii  
i Polaków mieszkających w kraju 
i za granicą, aby dotrzeć z infor-
macją do każdego.

Każda osoba może wesprzeć 
i udostępnić projekt, przyczynia-
jąc się tym samym do rozprze-
strzeniania się idei polonijnej 
dwujęzyczności w kraju i na świe-
cie. Co ważne, KAŻDA inicjatywa 
będzie nagradzana. Nagrody 
wybiera się indywidualnie!

Projekt promując polonijną 
dwujęzyczność na świecie, pro-
muje także wszystkich darczyń-
ców, od pojedynczych osób, 
po organizacje i firmy. W zeszłym 
roku o święcie pisały media  
w Polsce i za granicą. Na świecie 
jest prawie 20 mln osób polskiej 
narodowości. Dotarcie do nich to 
niepowtarzalna szansa dla Ciebie 
lub Twojej firmy, aby wyróżnić się, 
promując język polski!

Zebrane fundusze to kolejna 
cegiełka do popularyzacji języka 
Ojczystego. 

Pokaż, 
że warto 

inwestować 
w język polski!

W 2015 roku 
w kalendarzu wydarzeń polonijnych 

pojawiło się nowe święto –  
Polonijny Dzień Dwujęzyczności,
 które od tej pory obchodzono 

w każdy trzeci weekend października. 

POLONIJNY DZIEŃ 
DWUJĘZYCZNOŚCI 

Fundacja 
Edukacji Polonijnej

INFORMACJA DLA POLONII UCZYMY SIĘ POLSKIEGO

PYTANIA O DROGĘ  – cz. 3 / ВОПРОСЫ О ДОРОГЕ – ч. 3 

Мы прошли мимо ботанического 
сада и парка Лазенки.
Несмотря на позднее время, 
мы долго гуляли по варшавским 
улицам.

– Как туда попасть?
– Очень просто. Всё время надо 
идти прямо.

Przeszliśmy obok Ogrodu 
Botanicznego i parku Łazienki.
Mimo późnej pory długo 
spacerowaliśmy po ulicach 
Warszawy.

– Jak się tam dostać?
– Bardzo łatwo (prosto). Cały czas 
trzeba iść prosto.

мимо (рядом с) – obok
mimo – несмотря на

просто – łatwo, prosto
prosto – прямо

Ojej!

wielka
ile

ludzie
duma

budzić
ulica

ogród
plac

sklep
ruch
gwar

samochód
spacer
obszar

cieszyć się
pamiętać

dziś, dzisiaj
dorosła

большая
сколько
люди
гордость
будить
улица
сад
площадь
магазин
движение
гомон
автомобиль
прогулка
пространство
радоваться
помнить
сегодня
взрослая

 fot. Małgorzata Kiryłłowa

WARSZAWA
Jaka wielka jest Warszawa! 
Ile domów, ile ludzi! 
Ile dumy i radości 
W sercach nam stolica budzi! 
Ile ulic, szkół, ogrodów,

Placów, sklepów, ruchu, gwaru, 
Kin, teatrów, samochodów 
I spacerów i obszaru!

Aż się stara Wisła cieszy, 
Że stolica tak urosła, 
Bo pamięta ją maleńką, 
A dziś taka jest dorosła.

Julian Tuwim SŁOWNIK / СЛОВАРЬ
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2. Czerwienieją mu korale,
 Gdy się złości.
 Na podwórku między drobiem 
 Jak król gości.

3. My pracujemy bez wytchnienia
 Od wschodu do zachodu.
 My mamy trąbki nie do trąbienia, 
 Lecz do zbierania miodu.

1. Znosi dla nas pokarm –
 W środku żółto-biały,
 A my plotkujemy,
        Że ma rozum mały.

KLUB MĄDREJ SÓWKI

Zagadki-
kolorowanki

STANISŁAW JACHOWICZ swoje wiersze dla dzieci 
pisał w XIX wieku. Pomimo upływu wielu lat jego 
poezja jest wciąż aktualna i chętnie czytana dzie-
ciom przez rodziców, opiekunów i nauczycieli. 
O Stanisławie Jachowiczu można powiedzieć, że 
był pedagogiem, poetą i czołowym bajkopisa-
rzem polskim. Potrafił zrozumieć dzieci i ich sposób 
widzenia świata. W swoich wierszach dla dzieci dla 
zilustrowania fabuły używał konkretnych przykładów, 
przekazywał je naturalnym, codziennym językiem.
Wierszyki poety zawierają morały, które promują 
surowe ideały wychowawcze: pracowitość, posłu-
szeństwo, oszczędność, uczciwość i solidności, 
dobroć dla ludzi i zwierząt.

CZYTAJMY NA GŁOS

„Wyjdź, kochaneczko, z ciasnej chatki 
I posłuchaj głosu matki — 
Mówiła mysz do córki — 
   w świat cię wyprowadzę. 
Ja ci doradzę: 
Jak zbierać ziarneczka, 
Jak się strzec koteczka, 
Jak łapki unikać, 
Jak do jamki zmykać. 
Powiem ci, czym słoninka pachnie przypiekana; 
Ale mnie słuchaj, córko ukochana”.

***
Myszka była posłuszna i nie żałowała. 
Długo sobie szczęśliwie po świecie bujała. 
Tysiąc myszek zginęło, ona jednak żyła. 
A czemu? Bo posłuszna swojej matce była.

Mysz młoda
        i stara

Stanisław Jachowicz

W miarę możliwości, czytajmy na głos. Jest to dla nas 
doskonały trening – znamy już wymowę większości 
napotykanych słów, a czytając na głos, sami uczymy 
się je wymawiać. Taki trening może znacznie podnieść 
płynność naszej mowy.ДОЖИНКИDOŻYNKI

TRADYCJE ZNANE I TE ZAPOMNIANE

Польской пословице 
«Kawałek chleba 
nie spadnie z nieba, 
pracować trzeba» 
(Кусочек хлеба 
не упадет с неба, 
работать надо) 
соответствует 
русская: «Горькая 
работа, зато сладок 
хлеб» и молдавская: 
«Pîinia nu vine singură 
la tine ci trebue s-o 
cauţi». (Хлеб  
не приходит сам 
к тебе, ты должен 
искать его.)

О тех, кто не ценит 
добро, поляки 
говорят: «Kiedy 
ma chleb, to szuka 
kołacza».(Когда есть 
хлеб, ищет калач). 
Примерно так же 
говорят 
и молдаване: 
«Cînd avem pîine 
căutam colacu». 
(Когда есть хлеб, 
то ищем калач). 
Русские о том же 
говорят несколько 
иначе: «От хлеба 
хлеба не ищут».

Отмечая тяжесть 
труда хлебороба, 
поляк скажет: «Na 
czarnej roli, biały 
chleb się rodzi» 
(На черном поле 
родится белый 
хлеб). Молдаванин 
подтвердит: 
«În pămîntul negru 
se face pîinea albă» 
(В черной земле 
рождается белый 
хлеб). Русский 
добавит: «Горькая 
работа, зато сладок 
хлеб».

С хлебом связывают и 
тему миролюбия: «Kto 
na ciebie kamieniem, 
ty na niego chlebem» 
(Кто на тебя  
с камнем, ты на него 
с хлебом) – гласит 
польская пословица. 
Молдавская советует: 
«În cel care dă cu 
piatra în tine tu dă 
cu pîine» (В того, кто 
кинет в тебя камнем, 
кидай хлебом).  
«И пес перед хлебом 
смиряется» – заметит 
русская пословица. 

С хлебом связаны многочисленные пословицы,  
которые зачастую у разных народов очень похожи.

Дожинки – по-польски «Dożynki» – ста-
ринный славянский праздник, приуроченный  
к завершению жатвы. Он и по сей день отме-
чается в славянских странах.

В Польше с Дожинками связаны кра-
сочные празднества, которые каждый год 
проходят в городах и деревнях. Точной даты  
у Дожинок нет. Обычно это какой-либо выход-
ной день в августе или в сентябре. Место 
проведения праздника представляет собой 
площадь, уставленную столами для гостей 
и оборудованную сценой и танцевальным 
помостом. Торжества начинаются со служ-
бы в костеле, а затем на площади проходит 

церемония открытия праздника. Юноши 
и девушки в народных костюмах выносят 
в центр площади традиционные венки из 
колосьев, соломы, ягод и полевых цветов,  
а следом на танцевальный помост приносят 
хлеб, испеченный из выращенной в этом 
году пшеницы. Хозяева праздника – как пра-
вило, это представители администрации 
гмины или городской либо сельский глава – 
подносят хлеб гостям, чтобы те смогли 
оторвать себе ломоть. Ну а каждый гость 
праздника, получив таким образом кусок 
праздничного хлеба, может поделиться им 
с другими. 

Материалы рубрики подготовила Александра Никуляк
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źródła: www.zdunskawola.naszemiasto.pl, www.photoblog.pl/marianfoto

W dniach 30 czerwca – 2 lipca br. w Zduńskiej Woli (woj. 
łódzkie) odbył się VIII Międzynarodowy Festiwal „Folk-

lor Świata”. Mołdawia była reprezentowana przez zespoły 
dzieci, działające przy Domu Polskim w Bielcach: zespół 
wokalny „Jaskółki" (kierownik artystyczny Malwina Russu) 
i zespół taneczny „Krokus" (kierownik artystyczny Aleksy 
Kirycienko).

W tegorocznej edycji festiwalu „Folklor Świata 2017” brało 
udział blisko 600 uczestników. W tym roku do Zduńskiej Woli 
przyjechało 19 grup pochodzących z 8 państw. Oprócz Pol-
ski, to: Chorwacja, Węgry, Białoruś, Litwa, Ukraina, Bułgaria 
oraz występująca w Zduńskiej Woli pierwszy raz reprezenta-
cja Mołdawii. Festiwal „Folklor Świata", mający charakter 
konkursu, trwał trzy dni. 

Podczas występów polonijne zespoły miały okazję 
zaprezentować ludowe tańce i stroje charakterystyczne dla 
swojego kraju zamieszkania.

– To powrót do korzeni, a jednocześnie szacunek dla 
kultury ludowej – przekonywała organizator wydarzenia 
Joanna Jarosławska. – To jest bardzo budujące, że tak wie-
le młodych osób śpiewa i tańczy w zespołach ludowych. 
Właśnie dzięki nim będziemy mogli przekazać te wszystkie 
tradycje, następnemu pokoleniu. 

Grand Prix festiwalu powędrowało w tym roku do zespołu 
CsasztaFolk Dance Company z Węgier. 

Na gali finałowej VIII Festiwalu „Folkloru Świata” był 
obecny Ambasador Republiki Mołdawii Iurie Bodrug z żoną 
i wnuczką. Kiedy bieleckie „Jaskółki” zaśpiewały żywiołowe 
mołdawskie piosenki, Pan Ambasador porwał do tańca 
swoją rodzinę i innych funkcjonariuszy państwowych z pierw-
szego rzędu, czym podbił serca mieszkańców Zduńskiej Woli 
i pozostałych gości.

Organizatorzy festiwalu „Folklor Świata 2017”: Stowarzy-
szenie Kulturalno-Sportowe TALENT oraz Powiatowe Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli.

opr. na podstawie: www.radiolodz.pl 

TWÓRCZE LATO 2017

Bielczanie na Festiwalu  
„Folklor Świata 2017”  

w Zduńskiej Woli

W NASTĘPNYM NUMERZE

ROK RZEKI WISŁY

Festiwal 
„Folklor swiata”

Zduńska Wola 
30 czerwca – 2 lipca 2017 r.
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